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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٨ جبرواألربعون لرابع ا العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفـق  . علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة       
 : الضوابط اآلتية 

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ   CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (  ناسوخ  - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 

  www. imamu.edu.sa 
E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ١١

 هـ١٤٣٨رجب  الرابع واألربعون العدد
 

 
 

 المحتويات
 
ــتخدام    ــر اسـ ــة    أثـ ــة االلكترونيـ ــاني للحكومـ ــل الثـ ــا الجيـ ــى تكنولوجيـ ــدرات علـ القـ

 السعوديةبالمملكة العربية موظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام لاإلبداعية 
 جعفر بن أحمد العلوان. د

١٣ 

 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية
  عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

٧٣ 

 التسويقية لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

١٥٩ 

 لدى طالبات  المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

 المصريإبراهيم ناس رمضان إ. د

٢٤١ 

مواقـــف الحيـــاة الـــضاغطة وعالقتهـــا بكـــل مـــن االكتئـــاب والرضـــا الزواجـــي لـــدى 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض اإلداريات المتزوجات

 تركي محمد العطيان. د

٣١٣ 



 



 

 
 
 
 

تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة أثر استخدام 
موظفي األجهزة لالقدرات اإلبداعية على االلكترونية 

 السعوديةبالمملكة العربية الحكومية بمدينة الدمام 
 
 
 
 
 
 
 

 جعفر بن أحمد العلوان. د

 المنطقة الشرقيةفرع معهد اإلدارة العامة 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
القدرات على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية  استخدام أثر 

 السعوديةبالمملكة العربية موظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام لاإلبداعية 
 جعفر بن أحمد العلوان. د

 المنطقة الشرقيةفرع معهد اإلدارة العامة 

 
 

 :ملخص الدراسة
سـتخدام األجهـزة الحكوميـة الـسعودية بمدينـة الـدمام       هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدى ا          

لتكنولوجيــا الجيــل الثــاني مــن الحكومــة االلكترونيــة وتــأثير ذلــك علــى أبعــاد القــدرات االبداعيــة للمــوظفين      

ولتحقيق هذه األهـداف اعتمـدت الدراسـة علـى مـنهج            ). األصالة، الطالقة، المرونة، والحساسية للمشكالت    (

  .المسح االجتماعي

اسة إلى مجموعة من النتـائج أبرزهـا أن مـدى اسـتخدام األجهـزة الحكوميـة لتكنولوجيـا         صت الدر وخل

كما توصلت الدراسـة إلـى وجـود تـأثير          . لكترونية بمدينة الدمام جاء بمستوى عالي     الجيل الثاني للحكومة اال   

ة الدمام  الستخدام األجهزة الحكومية السعودية بمدين%٥ داللة احصائية عند مستوى معنوية     يمعنوي ذ 

األصـــالة، (لتكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني مـــن الحكومـــة االلكترونيـــة علـــى أبعـــاد القـــدرات اإلبداعيـــة للمـــوظفين  

 .وذلك حسب وجهة نظر عينة الدراسة) الطالقة، المرونة، الحساسية للمشكالت

وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمهـا ضـرورة قيـام المنظمـة بقيـاس مـدى             

استخدامها لتكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية لما لذلك مـن فائـدة تتمثـل فـي تـشخيص الوضـع        

الحالي لعالقة المنظمة بهذه التقنية الحديثة، وضرورة اعتبار المستفيدين بجميع فئاتهم المحـور األساسـي            

 .لمدخالت ومخرجات تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية

، تكنولوجيـا الجيـل الثـاني للحكومـة االلكترونيـة، األصـالة، الطالقـة،               اإلبداعيـة القدرات  : ت الدالة الكلما

 المرونة، الحساسية للمشكالت



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 :المقدمة
حــين تـــسعى المنظمـــات مـــن أجـــل االســـتمرار فـــي بيئـــة العمـــل التنافـــسية فـــي ظـــل  

التحديات والتغيرات المتـشابكة التـي تـشهدها الـساحة المحليـة والعالميـة، يظـل االبـداع                  

اإلداري هــو العمــود الفقــري الــالزم لتحقيــق أهــداف المنظمــة والقــادر علــى تــذليل العقبــات     

لـذا تـسعى منظمـات اليـوم لـيس فقـط لفهـم        .  التميـز والنجـاح    والوصول بالمنظمات إلـى بـر     

ــرات         ــة المتغيـ ــضاً لمعرفـ ــسعى أيـ ــل تـ ــددة، بـ ــا المتعـ ــرها ومراحلهـ ــداع وعناصـ ــاهرة االبـ ظـ

التنظيمية والبشرية والمادية التي تلعب دوراً جوهرياً في تحفيـز القـدرات االبداعيـة لألفـراد       

 .في المنظمة

لــى تقــديم الخــدمات العامــة كالخــدمات     وخيــر مثــال علــى ذلــك ســعي الحكومــات إ     

التعليمية والصحية واالجتماعية وغيرها إلى المستفيدين من مـواطنين ومقيمـين بطريقـة             

كمــا تــأتي  . ترفــع مــن كفــاءة األجهــزة الحكوميــة وتنــال استحــسان ورضــا المــستفيدين    

 هـذا  استعانة الحكومـات بالتقنيـة الحديثـة المتمثلـة فـي أنظمـة الحكومـة االلكترونيـة فـي                 

السياق حيث نجحت العديد من األجهزة الحكومية السعودية خالل العقـد المنـصرم فـي        

االستفادة من تطبيقات الحكومة االلكترونية في تحسين اسـتجابة األجهـزة الحكوميـة             

ومــع . الحتياجـات المــستفيدين ممـا أدى إلــى تقـديم خــدمات أفـضل للمــواطنين والمقيمـين     

تمرة فـي تكنولوجيـا االتـصاالت والمعلومـات ظهـر مـؤخراً مـا               النقلة النوعيـة والثـورة المـس      

ويُقـصد  ) ٢٫٠ Government(يُعرف بــ تكنولوجيـا الجيـل الثـاني مـن الحكومـة االلكترونيـة        

 كوسائل التواصل االجتماعي الحديثـة  ٢بها استخدام األجهزة الحكومية لتقنيات الويب     

يدهم بمعلومـات آنيـة عـن الخـدمات         بهدف التواصل مع المستفيدين واألخذ بآرائهم وتزو      

الحكوميــة التــي تهمهــم واشــراكهم فــي تطــوير الخــدمات الحكوميــة باعتبــارهم مــصدر   

 .أساسي للمعلومات والمعرفة



 

 
١٨ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

، ونظراً للحاجة لفهم العوامل المؤثرة      اً استراتيجي اًونظراً ألهمية االبداع وكونه مطلب    

ط الضوء على استخدام تكنولوجيا     في القدرات اإلبداعية لألفراد تأتي هذه الدراسة لتسلي       

الجيل الثاني من الحكومة االلكترونيـة فـي األجهـزة الحكوميـة الـسعودية بمدينـة الـدمام          

 .ومدى تأثير ذلك على القدرات اإلبداعية للموظفين

  مشكلة الدراسة١-١

الجـــزء األول يتجـــسد فـــي قـــصور  : تتكـــون مـــشكلة الدراســـة مـــن جـــزئين رئيـــسين  

ــا الجيــل     المعرفــة المتعلقــة بمــ   دى اســتخدام األجهــزة الحكوميــة الــسعودية لتكنولوجي

فممـا ال شـك فيـه أن اسـتخدام األجهـزة الحكوميـة للتقنيـة                . الثاني للحكومة االلكترونية  

الحديثــة فــي انجــاز المعــامالت وفــي التواصــل مــع المــستفيدين يعتبــر عــامال مــساعدا فــي        

كمـا أن تكنولوجيـا الجيـل الثـاني مـن      . )٢٠٠٧الـصوفاني،  (تحقيق التنمية الشاملة في الـبالد    

الحكومــة االلكترونيــة تعتبــر مــن أبــرز مــصاديق التقنيــة الحديثــة التــي يؤمــل منهــا أن تعــود    

باإلضـافة إلـى ذلـك    ). ٢٠١٥ ,.Sun et al ;٢٠١٢ ,Nam(بالنفع علـى المنظمـات والمـستفيدين    

دام هــذه يمكــن القــول بوجــود توجــه عــام لــدى األجهــزة الحكوميــة الــسعودية الســتخ        

التقنيــة الحديثــة وذلــك الحتــواء بعــض المواقــع االلكترونيــة التابعــة لألجهــزة الحكوميــة      

لكـن وبـالرغم    . السعودية علـى تطبيقـات تكنولوجيـا الجيـل الثـاني للحكومـة االلكترونيـة              

من ذلك ما زال هناك قصور في المعرفة المتعلقة بمـدى االسـتخدام الفعلـي لهـذه التقنيـة              

وهذه الرؤية تتفق بـشكل عـام مـع رؤيـة           . ل األجهزة الحكومية السعودية   الحديثة من قِبَ  

بعض الباحثين في أن هناك ندرة في الدراسات التي تسلط الـضوء علـى هـذه التكنولوجيـا           

، وأن هنـاك حاجـة للدراسـات التـي تـساعد علـى فهـم أكبـر         )٢٠١٥ ،.Sáez et al(الحديثـة  

 & Sandoval-Almazan(ومة االلكترونية الستخدام تكنولوجيا الجيل الثاني من الحك

Gil-Garcia، خصوصاً في العالم العربي) ٢٠١٢. 
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 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

أما الجزء الثاني لمشكلة الدراسة فيتمثل في الحاجة الملحة لمعرفة تأثير استخدام    

تكنولوجيا الجيل الثـاني للحكومـة االلكترونيـة علـى القـدرات اإلبداعيـة للمـوظفين وذلـك                  

ــزة مــن   ــداع ركي  ركــائز البقــاء وســمة مــن ســمات التطــور والنمــو التــي تــسعى       لكــون اإلب

منظمات اليوم لفهم المتغيرات المؤثرة فيها ايجابـاً وتلـك المـؤثرة سـلباً مـن أجـل تعزيـز                    

لــذا . ودعــم المتغيــرات اإليجابيــة مــن جهــة ومعالجــة المتغيــرات الــسلبية مــن جهــة أخــرى 

ــا  تــأتي هــذه الدراســة كخطــوة أوليــة فــي هــذا االتجــاه لتوضــي      ح مــدى اســتخدام تكنولوجي

الجيل الثاني من الحكومة االلكترونيـة فـي األجهـزة الحكوميـة الـسعودية بمدينـة الـدمام          

 .ومدى تأثير ذلك على القدرات اإلبداعية للموظفين

  أهمية الدراسة٢-١

تتجسد أهمية هذه الدراسة في أهمية موضـوعها أال وهـو مـدى اسـتخدام تكنولوجيـا                 

ــأثير ذلــك علــى القــدرات      الجيــل الثــاني للحك  ومــة االلكترونيــة فــي األجهــزة الحكوميــة وت

وبالتـــالي فـــإن لنتـــائج هـــذه الدراســـة أهميـــة مـــن الجـــانبين التطبيقـــي . اإلبداعيـــة للمـــوظفين

فعلـــى الجانـــب التطبيقـــي تلفـــت هـــذه الدراســـة نظـــر المـــدراء والممارســـين فـــي  . والعلمـــي

حكوميــة للتقنيــة الحديثــة بــشكل  األجهــزة الحكوميــة إلــى أهميــة اســتخدام األجهــزة ال  

عام ولتكنولوجيا الجيـل الثـاني مـن الحكومـة االلكترونيـة بـشكل خـاص، وفهـم طبيعـة                    

اســتخدام األجهــزة الحكوميــة لهــذه التقنيــة الحديثــة، ومعرفــة مــدى االســتخدام الفعلــي    

لهـذه التقنيـة الحديثــة مـن قِبَــل األجهـزة الحكوميــة، ومعرفـة تــأثير اسـتخدام تكنولوجيــا       

 .لجيل الثاني للحكومة االلكترونية على القدرات اإلبداعية للموظفينا

أما على الجانب العلمي فتأتي أهمية هذه الدراسة من اإلضافة العلمية لحقـل المعرفـة        

بشكل عام وألدبيات الحكومة االلكترونية بشكل خاص والمتمثلـة فـي اقتـراح واختبـار               

جيـا الجيـل الثـاني للحكومـة االلكترونيـة          لمعرفة مـدى اسـتخدام تكنولو     ) ١شكل  (نموذج  



 

 
٢٠ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

كما تكتسب هـذه    . في األجهزة الحكومية وتأثير ذلك على القدرات اإلبداعية للموظفين        

علـى حــد  -األولـى  إن لــم تكـن  –الدراسـة أهميتهـا العلميـة فـي أنهــا مـن الدراسـات القالئـل        

ن الحكومـة  التـي تتعـرض إلـى موضـوع اسـتخدام تكنولوجيـا الجيـل الثـاني مـ            علم الباحث   

اإللكترونيــة فــي األجهــزة الحكوميــة الــسعودية لــذا تعتبــر هــذه الدراســة اضــافة حيويــة          

 .للمكتبة المحلية والعربية

 

 

 

 

  
 نموذج الدراسة): ١(شكل 

  أهداف الدراسة٣-١
 : تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما يلي

ودية بمدينــة الــدمام لتكنولوجيــا الجيــل مــدى اســتخدام األجهــزة الحكوميــة الــسع •

 الثاني من الحكومة االلكترونية 

تطبيقات تكنولوجيا الجيل الثاني من الحكومـة االلكترونيـة األكثـر اسـتخداماً مـن               •

 ِقبَل األجهزة الحكومية السعودية بمدينة الدمام

القـــدرات علـــى لحكومـــة االلكترونيـــة  ل اســـتخدام تكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني    أثـــر •

األجهـزة   مـوظفي  ل)األصـالة، الطالقـة، المرونـة، والحـساسية للمـشكالت         (بداعية  اال

 السعودية بالمملكة العربية الحكومية بمدينة الدمام 
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  أسئلة الدراسة٤-١

ما مدى استخدام األجهزة الحكومية السعودية بمدينة الدمام لتكنولوجيـا الجيـل             •

 الثاني من الحكومة االلكترونية؟

 تكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني مـــن الحكومـــة االلكترونيـــة األكثـــر       مـــا هـــي تطبيقـــات   •

 استخداماً من قِبَل األجهزة الحكومية السعودية بمدينة الدمام؟

القــدرات  علــى لحكومــة االلكترونيــة  ل اســتخدام تكنولوجيــا الجيــل الثــاني    أثــرمــا  •

 األجهـزة  مـوظفي  ل )األصـالة، الطالقـة، المرونـة، والحـساسية للمـشكالت         (االبداعية  

 السعودية؟بالمملكة العربية الحكومية بمدينة الدمام 

  فرضيات الدراسة٥-١
ــة      • ــستوى معنويـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة احـ ــوي ذو داللـ ــأثير معنـ ــد تـ ــتخدام %٥ال يوجـ  السـ

األصـــالة لـــدى مـــوظفي  بعـــد تكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني للحكومـــة اإللكترونيـــة علـــى 

 عوديةاألجهزة الحكومية بمدينة الدمام بالمملكة العربية الس

ــة      • ــستوى معنويـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة احـ ــوي ذو داللـ ــأثير معنـ ــد تـ ــتخدام %٥ال يوجـ  السـ

 لــدى مــوظفي   بعــد الطالقــة تكنولوجيــا الجيــل الثــاني للحكومــة اإللكترونيــة علــى     

 األجهزة الحكومية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية

ــة      • ــستوى معنويـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة احـ ــوي ذو داللـ ــأثير معنـ ــد تـ ــتخدام  ال%٥ال يوجـ سـ

المرونـــة لــدى مـــوظفي   بعــد  تكنولوجيــا الجيـــل الثــاني للحكومـــة اإللكترونيــة علـــى   

 األجهزة الحكومية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية

ــة      • ــستوى معنويـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة احـ ــوي ذو داللـ ــأثير معنـ ــد تـ ــتخدام %٥ال يوجـ  السـ

سية للمـشكالت  الحـسا  بعـد   تكنولوجيا الجيـل الثـاني للحكومـة اإللكترونيـة علـى          

 لدى موظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

  حدود الدراسة٦-١
تقتـــصر هـــذه الدراســـة علـــى تـــسليط الـــضوء علـــى موضـــوعين فقـــط همـــا اســـتخدام   

ــاني للحكومــة االلكترونيــة والقــدرات اإلبداعيــة     ــا الجيــل الث ــة   . تكنولوجي كمــا تقتــصر عين

من موظفي األجهزة الحكوميـة بمدينـة الـدمام بالمملكـة العربيـة        الدراسة على مجموعة    

 .السعودية

 اإلطار النظري وأدبيات الدراسة: ثانياً
القـــسم األول يـــستعرض األدبيـــات ذات العالقـــة : ويتكـــون هـــذا الجـــزء مـــن قـــسمين

بتكنولوجيا الجيل الثاني للحكومـة االلكترونيـة، والقـسم الثـاني يـستعرض األدبيـات ذات                

 .قة بالقدرات االبداعيةالعال

  األدبيات ذات العالقة بتكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية١-٢

 التعريف واألهداف والمعوقات:  الحكومة االلكترونية١-١-٢

تتكــون أنظمــة الحكومــة االلكترونيــة مــن أبعــاد بــشرية وتقنيــة حيــث يــشمل البعــد     

) أفــراد-حكومــة(رونيــة كــالمواطنين البــشري المــستفيدين مــن خــدمات الحكومــة االلكت

، ومــوظفي )حكومــة-حكومــة(والمنظمــات الحكوميــة  ) أعمــال-حكومــة(والــشركات 

 ٢٠١١الـــشريف، (القطـــاع العـــام، وعـــادات المجتمـــع وتقاليـــده، والقـــوانين الداخليـــة للدولـــة   

 أمـا البعـد التقنـي ألنظمـة الحكومـة االلكترونيـة فيـشمل األنظمـة التقنيـة           ). ٢٠١١المبيضين،  

). ٢٠١١ ،Alalwan and Thomas(بما فيها البرمجيـات واألجهـزة والعمليـات واالجـراءات     

ــة          ــه للحكومـ ــق عليـ ــد متفـ ــف واحـ ــود تعريـ ــصعب وجـ ــة يـ ــاد المتداخلـ ــذه األبعـ ــود هـ ولوجـ

ولكن يمكن النظر إلى الحكومة االلكترونية بأنها استخدام التقنية الحديثـة           . االلكترونية

يــة وذلــك لمنفعــة جميــع المــستفيدين مثــل المــواطنين  لتطــوير توصــيل الخــدمات الحكوم

اعــادة ابتكــار "كمــا يمكــن تعريفهــا بأنهــا  ). ٢٠١١الــشريف، (والمــوظفين وقطــاع األعمــال  
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األعمـــال الحكوميـــة بواســـطة طـــرق جديـــدة إلدمـــاج وتكامـــل المعلومـــات وتـــوفر فـــرص   

 وفـي تعريـف آخـر       ).١٨-١٧،  ٢٠١٠القدوة،  " (امكانية الوصول إليها من خالل موقع الكتروني      

ــة هـــي   ــد أن الحكومـــة االلكترونيـ ــتفادة مـــن   "نجـ ــة علـــى االسـ ــدرة القطاعـــات الحكوميـ قـ

تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومحاولة تجاوز الخدمات الحكومية التقليديـة بالتأسـيس      

ألتمتة اإلدارات ومختلف أنشطتها الوظيفية والتحول نحـو الخـدمات االلكترونيـة بـشكل              

طبيعة العالقة بين الدولة والمـواطن ويعـزز مقـدارا مـن الـشفافية فـي عمـل                  يعيد النظر في    

األجهــزة الحكوميــة بحثــا عــن المــصداقية والرضــا والقبــول لــدى الجمــاهير فتــصبح الخدمــة   

المقدمة إلى المواطن تعتمد علـى بعـض األسـس خاصـة منهـا الـسرعة والـشفافية وعـدم              

" تمـد علـى التقنيـة المعاصـرة أو المعلوماتيـة          االعتماد علـى الوسـائل التقليديـة، بـدل ذلـك يع           

 ).٢٢-٢١، ٢٠١٤عبداللطيف، (

وتهدف أنظمة الحكومة االلكترونيـة إلـى تـسهيل الوصـول إلـى الخـدمات الحكوميـة،         

، ومكافحـة  (٢٠١٠ ,Lathrop and Ruma)وزيـادة كفـاءة وفاعليـة األجهـزة الحكوميـة      

كما تهدف إلى رفع مستوى . (٢٠٠٩ ,Bwalya)الفساد وزيادة الشفافية وتقليل التكاليف 

األداء، زيادة دقة البيانات، اختصار االجراءات اإلدارية، زيادة االنتاجية وخفض التكلفة فـي             

األداء، رفــع كفــاءة أداء العـــاملين، مواكبــة التطـــور التكنولــوجي، دعـــم النمــو االقتـــصادي      

 اسـتجابة الحكومـة     أن تعزيـز الـشفافية، وتحـسين      ) ٢٠٠٥(ويرى ياسـين    ). ٢٠٠٦الهوش،  (

الحتياجات المستفيدين، وخلق تأثير ايجابي من خالل تنميـة المهـارات التكنولوجيـة بـين               

 .أفرد المجتمع من أهم أهداف الحكومة االلكترونية

إلــى المجــاالت ) ٢٠٠٤(أمــا بالنــسبة لمجــاالت الحكومــة االلكترونيــة فيقــسمها بــدران  

 :التالية
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

م هــذا المجــال بالــسياسة العليــا للدولــة وعالقـــة      ويهــت : الديموقراطيــة االلكترونيــة   •

الـــسلطات بـــالمواطنين القائمــــة علـــى أســـاس الكفــــاءة والـــشفافية والمــــساءلة،      

ــسياسي،        ــرام حقــوق االنــسان، وتــشجيع المــشاركة الــشعبية فــي العمــل ال واحت

والحد من التهميش من خالل دعم العملية الديموقراطيـة باسـتخدام التكنولوجيـا             

بـر التـصويت االلكترونـي والبرلمـان االلكترونـي مـن أبـرز تطبيقـات هـذا                  ويعت. الحديثة

 .المجال

ويشمل هذا المجال التجارة االلكترونية الحكومية التي تقـوم         : التجارة االلكترونية  •

األجهــزة الحكوميــة مــن خاللهــا بتقــديم خــدماتها ومعامالتهــا وطــرح مناقــصاتها         

) أعمــال-حكومــة(ســسات الخاصــة والمؤ) أفــراد-حكومــة(الكترونيــاً للمــواطنين 

ــة األخـــرى   ــزة الحكوميـ ــة(واألجهـ ــة-حكومـ ويـــتم تـــسديد المـــستحقات  ) حكومـ

 . والرسوم آليا

ويهــتم هــذا المجــال باالســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة فــي    : االدارة االلكترونيــة •

ــاءة       ــادة كفـ ــسين األداء وزيـ ــدف تحـ ــة بهـ ــراف والرقابـ ــيم واالشـ ــيط والتنظـ التخطـ

 .جية في األجهزة الحكوميةالعملية االنتا

إرادة اإلدارة العليـا،  : متطلبـات الحكومـة االلكترونيـة فيمـا يلـي         ) ٢٠١٠(ويلخص القدوة   

التــشريعات والقــوانين، البنيــة التحتيــة، المــوارد البــشرية والماليــة والماديــة كالبرمجيــات         

ا يواجـه   كمـ . والشبكات واألجهزة والمعدات، األمـن االلكترونـي، وثقافـة ووعـي المجتمـع            

ــد مــن المعوقــات والتــي منهــا       ــة العدي ــد  : تطبيــق الحكومــة االلكتروني ــة وتعقي البيروقراطي

االجــراءات وانعــدام مرونــة الهياكــل التنظيميــة، انعــدام التخطــيط االســتراتيجي لبــرامج     

الحكومــة االلكترونيــة، نقــص الخبــرات والكفــاءات التكنولوجيــة، عــدم كفايــة التــدريب     
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يـا الحديثـة، عـدم المتابعـة الدائمـة للتطـورات التقنيـة، تزايـد حـدوث          الـالزم علـى التكنولوج  

ــة،        ــات االئتمانيــ ــدة البطاقــ ــرقة  أرصــ ــة وســ ــنة االلكترونيــ ــة كالقرصــ ــرائم االلكترونيــ الجــ

والمعوقــات الثقافيــة واالجتماعيــة المتجــسدة فــي عــدم رغبــة بعــض فئــات المجتمــع فــي    

 ).٢٠٠٨مطر، (استخدام األجهزة الحديثة 

 التعريف واألهداف): ٢٫٠ Government(ل الثاني للحكومة االلكترونية  الجي٢-١-٢
ومع النقلة النوعية في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي حدثت في العقد األخير        

) ٢٫٠ Government(ظهر ما يُعرف بــ تكنولوجيـا الجيـل الثـاني مـن الحكومـة االلكترونيـة        

جيــل األول مــن الحكومــة االلكترونيــة الــسالفة  والتــي تهــدف إلــى تحقيــق جميــع أهــداف ال 

الــذكر باإلضــافة إلــى تزويــد المــستفيدين بمعلومــات آنيــة عــن الخــدمات الحكوميــة التــي          

، واشـــراك المـــستفيدين فـــي تطـــوير الخـــدمات  (٢٠١٠ ,Cho and Hwang)تهمهـــم 

ــة     ــات والمعرفــ ــي للمعلومــ ــصدر أساســ ــارهم مــ ــة باعتبــ ، (٢٠٠٩ ,Misuraca)الحكوميــ

ــ ــادة مــــشاركة المــــستفيد وثقتــــه وزيــــادة كفــــاءة المعــــامالت   وتحــــسين الــ شفافية وزيــ

ــا    . الحكوميــــة ــاني للحكومــــة االلكترونيــــة بأنهــ ــا الجيــــل الثــ ويمكــــن تعريــــف تكنولوجيــ

ــتخدام تقنيـــات الويـــب   "  الحديثـــة كوســـائل التواصـــل االجتمـــاعي بهـــدف اشـــراك      ٢اسـ

بالتفاعــل المــستفيدين مــن الخــدمات الحكوميــة وجعلهــم مــشاركين نــشطين وتتــسم   

وتجـدر اإلشـارة إلـى    . ٦ ,٢٠١٠ ,Thornton)" (الثنائي بين الجهات الحكوميـة والمـستفيدين  

قـد ظهـر خـالل االنتخابـات الرئاسـية األمريكيـة فـي عـام         ) ٢٫٠ Government(أن مـصطلح  

٢٠٠٨) Ostergaard & Hvass, ولهذا المـصطلح عـدة مـسميات باللغـة االنجليزيـة      ) ٢٠٠٨

 iGov, e-governance, digital governance ,٢٫٠ e-gov:(٢٠١٠ ,Thornton)منها 

ويرى بعض الباحثين أن االستفادة من تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية           

للحكومــة ) ١٫٠ Government(ليــست بالعمليــة الــسهلة إذ أن االنتقــال مــن الجيــل األول    
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

صطدم بالعديد مـن العقبـات وذلـك لمـا     ي)  ٢٫٠ Government(اإللكترونية إلى الجيل الثاني 

) ٢٠١٥ ,.Sun et al(يتطلبه من نظرة شـاملة للمنظمـة ككـل ولـيس فقـط للعنـصر التقنـي         

تكنولوجيــا الجيــل الثــاني للحكومــة االلكترونيــة ليــست مجــرد أدوات تقنيــة حديثــة  "إذا أن 

لحكوميـة  مضافة إلى العمليات الحالية بـل هـي تغييـر جـذري فـي طريقـة تقـديم الخـدمات ا                    

ــر دور          ــة وذلــك عــن طريــق  تغيي ــاء قاعــدة ترتكــز علــى التعــاون والالمركزي عــن طريــق بن

 ,McNutt" (المستفيد من متلقي للخدمة إلـى مـشارك فـي تطـوير الخدمـة وصـناعة القـرار       

وهــذا المــضمون يؤكــد علــى أن االنتقــال مــن تكنولوجيــا الجيــل األول للحكومــة    ). ٢ ,٢٠١٤

يا الجيل الثاني يعتمد على مدى تفاعل المستفيدين مع الخدمات          االلكترونية إلى تكنولوج  

االلكترونيــة وعلــى مــدى افــصاحهم عــن آرائهــم فيمــا يتعلــق بالخــدمات االلكترونيــة التــي     

 ). ٢٠٠٦ ،Shelley et al(يحتاجونها 

ويمكــن الحــصول علــى الجيــل الثــاني مــن الحكومــة االلكترونيــة مــن خــالل تطبيــق           

تركز على المستخدم مـن خـالل التأكيـد علـى مبـدأ المـشاركة بـين                  والتي   ٢تقنيات الويب   

 تطبيقــات وســائل التواصــل ٢وتتــضمن تقنيــات الويــب . الجهــات الحكوميــة والمــستفيدين

االجتمــاعي الحديثــة مثــل الفــيس بــوك وتــويتر واليوتيــوب ولنكــد إن والمــدونات والــويكي،   

قترحات والشكاوى، والمنتديات   والروابط االلكترونية المخصصة لتقديم المالحظات والم     

االلكترونية، والمدونات االلكترونية، واسـتطالعات الـرأي االلكترونيـة، والنوافـذ الكترونيـة             

. المعــدة إلضــافة تعليقــات المــستفيدين علــى صــفحات أخبــار المواقــع االلكترونيــة وغيرهــا 

 ٢ الويـب  وأثبتت بعض الدراسات أنـه بإمكـان الجهـات الحكوميـة أن تـستفيد مـن تقنيـات                

في إدارة المعرفـة وتعزيـز التعـاون بـين اإلدارات المختلفـة، وزيـادة مـشاركة المـستفيدين                   

مــن خــدمات الجهــات الحكوميــة، وزيــاد الــشفافية ومكافحــة الفــساد فــي القطــاع العــام      



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٧

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

)Bertot et al., ٢٠١٠، Osimo، وتتجـسد عوامـل نجـاح تكنولوجيـا الجيـل الثـاني       ). ٢٠٠٨

ــة عوامــل هــي     للحكومــة االلكترونيــ  ــة فــي ثالث عــزم القــادة فــي   : ة فــي األجهــزة الحكومي

االجهزة الحكومية على تطبيق التقنية الحديثـة واالنتقـال بالتواصـل مـع المـستفيدين مـن                 

الطريقة التقليدية إلى الطريقة الحديثة، وجود محفزات للمستفيدين من خدمات األجهزة        

 إذا أن وجـود التقنيـة الحديثـة بـدون           الحكومية تشجعهم على اسـتخدام التقنيـة الحديثـة        

مستخدمين لها يجعلها عديمة الفائدة، ووجود الثقة المتبادلة بين المستفيدين واألجهزة      

 ).٢٠١٢ ,.Meijer et al(الحكومية عند استخدام التقنية الحديثة 

  أنظمة الحكومة االلكترونية في المملكة العربية السعودية٣-١-٢

، وتمـت   ٢٠٠٣في عـام    ) يسر(اء برنامج التعامالت االلكترونية     صدر األمر السامي بإنش   

 ٩٨مــن ) يــسر(ويتكــون برنــامج . ٢٠٠٥البدايــة الفعليــة فــي االنــشاء الفعلــي للبرنــامج عــام   

مشاريع البنية التحتية، مشاريع الخدمات االلكترونية، ومشاريع : مشروع مصنفة كالتالي

 جهــة ١٢٦ خدمــة الكترونيــة مــن ١٠٠٠مــن ويقــدم برنــامج يــسر أكثــر  . التطبيقــات الوطنيــة

 بليــون ريــال  ٣ولــدعم برنــامج الحكومــة االلكترونيــة، فقــد أنفقــت الحكومــة       . حكوميــة

وتتمثــل األهـداف العامـة لبرنــامج   . ٢٠٠٦ بليــون أخـرى فـي عـام    ٣، و٢٠٠٣سـعودي فـي عـام    

فـــي زيــادة كفـــاءة القطـــاع العــام، وتقـــديم خـــدمات أفــضل للمـــستفيدين، وزيـــادة    ) يــسر (

الموقـع  (ائدات االستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عاليـة وفـي لوقـت المناسـب          ع

 ). االلكتروني لبرنامج التعامالت االلكترونية يسر

ومن أمثلة أنظمة الحكومة االلكترونية فـي الـسعودية نظـام المـشتريات الحكوميـة               

 والتـي يمكـن مـن خاللـه         االلكتروني والـذي يعتبـر أحـد أنظمـة مـشاريع التطبيقـات الوطنيـة              

طرح المناقـصات الحكوميـة واسـتكمال اجراءاتهـا إلنهـاء شـراء الـسلع والخـدمات التـي                   

ويتبـــع نظـــام المـــشتريات الحكوميـــة االلكترونـــي، والـــذي . تحتاجهــا الجهـــات الحكوميـــة 
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

يــشمل الجهـــات الحكوميـــة كافـــة، إلـــى وزارة الماليــة حيـــث يـــتم إلـــزام جميـــع الجهـــات   

الموقـــع االلكترونـــي لبرنـــامج التعـــامالت (ن باســـتخدام هـــذا النظـــام الحكوميـــة والمـــزودي

 ).االلكترونية يسر

وتتجه الكثير من األجهزة الحكومية السعودية للتواصل مـع المـستفيدين مـن خـالل      

ويتضح ذلك . تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية وذلك لالستفادة من مميزاتها

ــاً مــن وجــود   ــة، واســتطالعات آراء     تطبيقــات وســائ جلي ل التواصــل االجتمــاعي االلكتروني

ــة،   ــستفيدين االلكترونيـــ ــروابطالمـــ ــات    والـــ ــديم المالحظـــ ــصة لتقـــ ــة المخصـــ  االلكترونيـــ

 ألجهـزة الحكوميـة   لالمواقـع االلكترونيـة التابعـة        فـي العديـد مـن        واالقتراحات والشكاوى 

وجيــا الجيــل الثــاني بعــض األمثلــة علــى تطبيقــات تكنول) ١(ويوضــح جــدول رقــم . الــسعودية

للحكومــــة اإللكترونيــــة الموجــــودة فــــي المواقــــع االلكترونيــــة التابعــــة لــــبعض األجهــــزة  

 .الحكومية السعودية

تطبيقات تكنولوجيا الجيل الثاني من الحكومة االلكترونية الموجودة في ): ١(جدول 

 بعض األجهزة الحكومية
 نولوجيا الجيل الثاني من الحكومة االلكترونيةتطبيقات تك

 
 الجهة الحكومية

تطبيقات وسائل 
التواصل 

االجتماعي 
 االلكترونية

استطالعات 
الكترونية آلراء 
 المستفيدين

روابط الكترونية 
لتقديم المالحظات 

والمقترحات 
 والشكاوى

وزارة التجارة 
 √ √ √ والصناعة

 √ √ √ وزارة الخارجية
 √ √ √ وزارة الصحة

 √ √ √ ة التعليموزار
وزارة الخدمية 
 √ √ √ المدنية
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 نولوجيا الجيل الثاني من الحكومة االلكترونيةتطبيقات تك

 
 الجهة الحكومية

تطبيقات وسائل 
التواصل 

االجتماعي 
 االلكترونية

استطالعات 
الكترونية آلراء 
 المستفيدين

روابط الكترونية 
لتقديم المالحظات 

والمقترحات 
 والشكاوى

وزارة االتصاالت 
 √ √ √ وتقنية المعلومات

 √ √ √ وزارة الحج
المؤسسة العامة 

للتأمينات 
 االجتماعية

√ √ √ 

معهد اإلدارة 
 √ √ √ العامة

 
ــة     ٤-١-٢ ــاني للحكومـ ــل الثـ ــا الجيـ ــة بتكنولوجيـ ــسابقة ذات العالقـ ــات الـ  الدراسـ

 االلكترونية

أن هنـاك  ) ٢٠١٢ ،Sandoval-Almazan & Gil-Garcia(د الباحثـان فـي دراسـة    أكـ 

 الموجهـــة لفهـــم اســـتخدام تكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني مـــن الحكومـــة البحـــوثنـــدرة فـــي 

كيفيـة تفاعـل األجهـزة الحكوميـة       كما أكد الباحثان عـدم الفهـم الكامـل ل         . االلكترونية

فيـة اسـتخدام الجهـات الحكوميـة     مع المـستفيدين لـذا هـدفت دراسـتهم إلـى معرفـة كي           

أمـــا دراســـة . المكـــسيكدولـــة  فـــي المـــستفيدينمـــن اجـــل التواصـــل مـــع ) تـــويتر(لتطبيـــق 

)Bonsón et al، ووسـائل  ٢فقد هدفت لوضع رؤية شاملة السـتخدام أدوات الويـب   ) ٢٠١٢ 

 التواصل االجتماعي الحديثة في الحكومات المحلية التابعة لالتحاد األوروبـي لمعرفـة مـدى             

مشاركة المستفيدين من الخدمات الحكومية، ودلت النتائج على أن الحكومات المحليـة            

 لتحسين الشفافية لكـن مرحلـة اعتبـار         ٢في االتحاد األوروبي تستخدم تكنولوجيا الويب       

فقـد  ) ٢٠١٢ ،Nam(وفـي دراسـة     . المستفيد شريكا في الحوار ما زالت في مراحلهـا األوليـة          



 

 
٣٠ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

ــة    تـــم التوصـــل إلـــى أن الـــسلو   ــاني مـــن الحكومـ ــا الجيـــل الثـ ــاه تكنولوجيـ ــابي اتجـ ك االيجـ

ــا بمـــدى اســـتخدام هـــذه التكنولوجيـــة الحديثـــة وبمـــدى األهميـــة     ــأثر معنويـ االلكترونـــي يتـ

كمـا خـصلت الدراسـة إلـى أن     . المدركة للتعامالت االلكترونية وبمـدى الثقـة فـي الحكومـة          

ــا علــى الــسلوك     ــؤثر معنوي ــا   االســتخدام المتكــرر لإلنترنــت ال ي  االيجــابي اتجــاه تكنولوجي

 .الجيل الثاني من الحكومة االلكترونية

فقـد أكـدت علـى أن االسـتفادة مـن تكنولوجيـا الجيـل        ) ٢٠١٥ ،Sun et al(أمـا دراسـة   

الثـــاني للحكومـــة االلكترونيـــة ليـــست بالعمليـــة الـــسهلة إذ أن االنتقـــال مـــن الجيـــل األول    

 بالعديد من العقبات وذلـك لمـا يتطلبـه مـن            للحكومة اإللكترونية إلى الجيل الثاني يصطدم     

نظــرة شــاملة للمنظمــة ككــل ولــيس فقــط للعنــصر التقنــي لــذا اقترحــت الدراســة نمــوذج    

يـسهل عمليـة االنتقـال مـن الجيـل األول إلــى الجيـل الثـاني ويـشتمل النمـوذج علـى المــوارد           

وفي . من دولة كورياوالعمليات والبنى التحتية، وقام الباحثان باختبار النموذج على حالتين     

، يقتــرح )٢٠١٤ ،Sivarajah et al(دراسـة حالــة مــن القطــاع العــام فــي المملكــة المتحــدة  

الباحثون تقييم فاعلية التكنولوجيا الحديثة قبل تطبيقها فـي األجهـزة الحكوميـة وذلـك           

حتيـة  من خالل النظر إلى المنافع التشغيلية واإلدارية والتنظيمية واالسـتراتيجية والبنـى الت            

 . والتكاليف المباشرة والغير مباشرة، والمخاطر الفنية واالجتماعية والسياسية

علــى ) ٢٠١٥ ،Wijnhoven et al(مــن جهــة أخــرى فقــد شــدد البــاحثون فــي دراســة   

أهميـــة فهـــم العوامـــل المـــؤثرة علـــى اســـتخدام المـــستفيدين لتكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني  

ــى    ــة إلــ ــصت الدراســ ــة، وخلــ ــة االلكترونيــ ــي  للحكومــ ــل هــ ــم تلــــك العوامــ ــعي :  أن أهــ ســ

المستفيدين للديموقراطية، واعتبار المستفيدين مصدر مـن مهـم مـن مـصادر المعلومـات،               

فقـد  ) ٢٠١٥ ،.Bonsón et al(أما دراسـة  . واالستفادة من التصورات االبداعية للمستفيدين
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ــأثير وســائل االعــالم والمحتــوى االعالمــي علــى اســتخدام المــستفيدي       ن هــدفت لمعرفــة ت

لمنــصات وســائل التواصــل االجتمــاعي وبــاألخص صــفحات الفيــسبوك التابعــة للحكومــة     

المحليــة األوروبيــة وخلــصت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة احــصائية علــى مــستوى     

ــوى وفــي ســياقات          ــواع المحت ــين وســائل اإلعــالم وأن المــشاركة مــن قبــل المــستفيدين ب

أن هنــاك قليــل مــن ) ٢٠١٥ ،Sáez et al(ويــرى البــاحثون فــي دراســة . مؤســسية مختلفــة

الدراســات التــي تعرضــت لموضــوع اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي فــي األجهــزة        

كما يرى الباحثون أن وسـائل التواصـل االجتمـاعي الحديثـة غيـرت مـن طريقـة             . الحكومية

تواصــل األجهــزة الحكوميــة مــع المــستفيدين وذلــك لتــشجيعهم علــى ابــداء مرئيــاتهم       

لـــذا هـــدفت دراســـتهم إلـــى تحليـــل مـــدى قيـــام       . هم فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرار   واشـــراك

) تـويتر (على موقع   ) استراتيجيات المحادثة (الحكومات المحلية األوروبية المحلية بتطوير      

وذلك لتأسـيس وتحـسين العالقـة مـع المـستفيدين ومـن ثـم اختبـار تـأثير بعـض العوامـل               

 الدراســـة إلـــى أن هنـــاك فـــرص كبيـــرة وخلـــصت). اســـتراتيجيات المحادثـــة(علـــى تطبيـــق 

للتحسين وذلك ألن أغلـب الحكومـات المحليـة األوروبيـة مـا زالـت ال تـدرك منـافع تطبيـق             

 .مع المستفيدين) استراتيجيات المحادثة(

  األدبيات ذات العالقة بالقدرات اإلبداعية٢-٢
 التعريف واألهمية:  االبداع واالبداع اإلداري١-٢-٢

ويـأتي  . هرة معقدة وذات أبعاد متعددة اختلـف البـاحثون فـي تعريفهـا            يُعتبر االبداع ظا  

هذا االختالف نظراً لتنوع رؤى الباحثين وخلفياتهم العلميـة فـال يوجـد تعريـف جـامع مـانع                   

قـدرة الفـرد   "ولكن مـع هـذا التعقيـد فـي ظـاهرة االبـداع يمكـن تعريفـه بأنـه           . لظاهرة إلبداع 

در من الطالقة والمرونة واألصالة والمخاطرة والحـساسية  على اإلنتاج انتاجاً يتميز بأكبر ق    

للمــشكالت والقــدرة علــى التحليــل والفكــر المغــاير والتــي تظهــر كاســتجابة لمــشكلة أو   
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

موقف مثير وهذه القدرة من الممكـن تنميتهـا وتطويرهـا، وهـي قـدرة عامـة ليـست خاصـة                      

عمليــة عقليــة "بــداع بأنــه كمــا يمكــن تعريــف اال ). ٢١، ٢٠٠٢الــسليم، " (بــأفراد دون غيــرهم

" خالقة تؤدي إلى انتاج أفكار مفيدة جديدة وغير مألوفة من قبل الفرد أو مجموعـة العمـل                 

)Amabile, القدرة علـى إيجـاد أشـياء جديـدة قـد      "ومن تعريفات االبداع أيضاً أنه ). ٣ ,١٩٩٢

، ٢٠٠٠أيـوب،  " (تكون أفكاراً أو حلوالً أو منتجات أو خدمات أو طرق وأساليب عمل مفيدة         

مجموعة اإلجـراءات والعمليـات والـسلوكيات      "أما االبداع اإلداري فيمكن تعريفه بأنه       ). ٧

التي تؤدي إلى تحسين المناخ العام في المنظمـة وتفعيـل األداء اإلبـداعي مـن خـالل تحفيـز        

العاملين على حل المشكالت واتخاذ القرارات بأسلوب أكثر ابداعاً وبطريقة غير مألوفـة   

ــرفــي ــه      ). ١٦، ٢٠٠٥العــواد، " ( التفكي ــداع اإلداري فــي هــذه الدراســة بأن ــا تعريــف االب ويمكنن

الحلول المبتكرة التي تتسم بالسالسة وقابلية التكيف، والناتجة عـن إدراك المـشكالت           

 .المُبكر والمُحفز الستخدام القدرات العقلية والذهنية بشكل مختلف ومبدع

 المنظمــــة فــــي قدرتــــه علــــى تحــــسين األداء  وتكمــــن أهميــــة االبــــداع علــــى مــــستوى 

كما يساعد االبداع اإلداري المنظمـات      . والمساهمة في الوصول لمرحلة التميز المؤسسي     

على التأقلم مع أساليب األداء المتطورة، ومواجهة التغييرات المؤثرة عليها سواء كانت            

بــداع فــي تحقيــق أمــا علــى مــستوى الفــرد والمجموعــة فتبــرز أهميــة اإل . داخليــة أو خارجيــة

 .الذات والشعور باإلنجاز واكتشاف قدرات األفراد والمجموعات

  عناصر االبداع اإلداري ومراحله٢-٢-٢
األول منهــا األصــالة وهــي عــدم  : تــشير أدبيــات اإلبــداع اإلداري أن لإلبــداع عــدة عناصــر  

والعنصر . تكرار أفكار اآلخرين وتعتمد على القدرة على ابتكار حلول غير مألوفة وجديدة       

الثاني هو الطالقة وتعني انتاج عدد كبير من األفكار التي تتعلق بموضوع معين خالل فتـرة      

والعنــصر الثالـث هــو عنـصر المرونــة وتعنـي القــدرة علـى تغييــر األفكـار بتغيــر      . زمنيـة معينـة  
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ــة       ــر تقليديـ ــول غيـ ــاد حلـ ــي إيجـ ــة تـــساعد فـ ــال مختلفـ ــى ردود أفعـ ــصول علـ . المواقـــف للحـ

شكالت هــــي العنــــصر الرابــــع لإلبــــداع ويُقــــصد بهــــا القــــدرة علــــى رؤيــــة  الحــــساسية للمــــ

المــشكالت المتــشابكة فــي الموقــف الواحــد وإدراك مــا ال يدركــه اآلخــرون مــن جوانــب       

. أمــا العنــصر الخــامس فهــو القــدرة علــى تحليــل المواقــف المعقــدة والمتــشابكة   . القــصور

يب الجديـدة وتقبـل المخـاطر     والعنصر الـسادس هـو المخـاطرة وهـي تبنـي األفكـار واألسـال              

والعنصر األخير هـو الخـروج عـن المـألوف ويعنـي التحـرر مـن النزعـة           . التي قد تنتج عن ذلك    

 .التقليدية والتعامل مع القوانين الجامدة وتطويعها لصالح العمل

وتنص أدبيات االبداع اإلداري أن االبداع غالباً ال يحدث فجأة بـل يمـر بمراحـل متعـددة                  

االعـداد،  : فإن االبـداع يمـر بعـدة مراحـل هـي     ) ١٩٢٦ ,Wallas( وبحسب نظرية .قبل حدوثه

 ,West(أمــا نمــوذج . التركيــز، الكمــون، االشــراق، اإلصــرار والمثــابرة، التحقــق والتجريــب  

إدراك الحاجــة إلــى االبــداع، المبــادرة   : فيــنص علــى أن االبــداع يمــر بالمراحــل التاليــة   ) ١٩٩٠

ومهمـا اختلفـت مـسميات مراحـل االبـداع فـي       . تطبيـق، والثبـات  بطرح األفكار اإلبداعية، ال   

مرحلـــة التهيئـــة للحـــل : النظريـــات المختلفـــة فـــإن مـــضمون هـــذه المراحـــل يـــشتمل علـــى 

اإلبداعي، ومرحلة الوصول للحل اإلبداعي، ومرحلة اختبار الحل اإلبداعي، ومرحلة االقتناع          

 .بالحل اإلبداعي

ابــداع علــى مــستوى الفــرد،  : دة مــستوياتمــن جهــة أخــرى فــإن اإلبــداع يظهــر فــي عــ   

االبـداع الفـردي يتمثـل فـي        . وابداع على مستوى المجموعة، وابداع علـى مـستوى المنظمـة          

ويرجـع االبـداع الفـردي    . قدرة الفرد على توليـد أفكـار أو منتجـات تتميـز بخـصائص إبداعيـة             

حــل إلــى تمتــع الفــرد بخــصائص فطريــة كالــذكاء أو خــصائص مكتــسبة كالقــدرة علــى         

أما االبـداع الجمـاعي فيتجـسد فـي األفكـار والمنتجـات التـي تتميـز بخـصائص                   . المشكالت
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

ونتيجـة لإلبـداع    . إبداعية والناتجة مـن تفاعـل جماعـات العمـل وتبـادلهم لـآلراء والخبـرات               

الفردي واالبداع الجماعي يأتي االبداع التنظيمي والذي يتمثل فـي تميـز المنظمـة ككـل فـي                

 .أدائها

 دراسات ذات العالقة باإلبداع اإلداري ونظم المعلومات ال٣-٢-٢
ــام      ناقـــشت الدراســـات الـــسابقة عالقـــة نظـــم المعلومـــات باإلبـــداع اإلداري حيـــث قـ

بدراســة تطبيقيــة علــى الــشركات الــصناعية المــساهمة العامــة األردنيــة        ) ٢٠٠٣(الــضمور

نظيمـي وتوصـلت   بهدف التعرف على أثر استخدام تكنولوجيـا المعلومـات علـى االبـداع الت        

تكنولوجيـا المعلومـات    : الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللـة معنويـة بـين كـل مـن               

ــا المعلومــات       ــداع، وتكنولوجي ــا المعلومــات وتــشجيع االب ــداع التنظيمــي، وتكنولوجي واالب

وفي دراسة استكـشافية فـي قطـاع الهندسـة الطبيـة األردنيـة قـام        . وطرق تطبيق االبداع 

باستكــشاف دور أنظمــة المعلومــات فــي تحقيــق االبــداع المؤســسي    ) ٢٠٠٤(الطبيــشات 

وخلــصت الدراســة إلــى أن اســتخدام أنظمــة المعلومــات فــي قطــاع الهندســة الطبيــة كــان  

زيـادة الـزمن المـستغرق بـين     : محفزاً على ممارسـة أربعـة عوامـل لإلبـداع المؤسـسي هـي            

كمــا أن . يــق العمــل، وبيئــة العمــلاألعطــال، وتقليــل الــزمن الــالزم لإلصــالح، ووجــود روح فر

تحمل المخاطر، وغيـاب بعـض      : استخدام نظم المعلومات كان مثبطاً ألربعة عوامل هي       

أنماط التفكير اإلبداعي كاإلدارة باألهداف والعصف الذهني، والصعوبة في التعلم، وضعف           

م بدراســـة أثـــر اســـتخدا) ٢٠٠٨(كمـــا قـــام الخوالـــدة والحنيطـــي  . تطبيـــق معـــايير الجـــودة

واشــتمل . تكنولوجيــا المعلومــات علــى اإلبــداع اإلداري فــي المؤســسات العامــة األردنيــة       

مـــدى تطبيـــق تكنولوجيـــا : محـــور اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات علـــى األبعـــاد التاليـــة 

المعلومـــات، طبيعـــة البـــرامج المـــستخدمة، مـــدى مالءمـــة معلومـــات النظـــام المـــستخدم، 

وخلــصت الدراســة إلــى وجــود   . معلومــات، والتــدريب تكامــل المعلومــات، إنتاجيــة نظــام ال  
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ــا المعلومــات واالبــداع        ــة إحــصائية بــين جميــع أبعــاد اســتخدام تكنولوجي عالقــة ذات دالل

فقــد هــدفت للتعــرف علــى نظــم المعلومــات اإلداريــة    ) ٢٠٠٨(أمــا دراســة الحيــدري  . اإلداري

تمل محـــور نظـــم واشـــ. وأثرهـــا علـــى االبـــداع لـــدى العـــاملين فـــي قطـــاع االتـــصاالت اليمنـــي 

ــاد التاليـــة   ســـهولة اســـتخدام نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة   : المعلومـــات اإلداريـــة علـــى األبعـ

ــات      ــة مخرجـ ــستخدمة، فعاليـ ــستخدمة، الـــشبكات المـ ــات المـ ــدة البيانـ ــبة، قاعـ المحوسـ

وخلــصت الدراســة إلــى وجــود تــأثير ذي داللــة إحــصائية لــنظم        . النظــام، وإنتاجيــة النظــام  

علـى  ) ٢٠٠٩(وركزت دراسة الشناق والضمور     . محوسبة على اإلبداع  المعلومات اإلدارية ال  

العالقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالبداع التنظيمي في الشركات المـساهمة           

ــين         ــصائية بـ ــة إحـ ــة ذات داللـ ــة طرديـ ــود عالقـ ــى وجـ ــة إلـ ــلت الدراسـ ــة وتوصـ ــة األردنيـ العامـ

حيــث أتــضح أن أبعــاد تكنولوجيــا    اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالبــداع التنظيمــي     

وهـدفت دراسـة النوايـسة    .  مـن تبـاين متغيـر االبـداع       %٤٥٬٩٧المعلومات تفسر ما نـسبته      

ــا نظــم المعلومــات اإلداريــة المدركــة فــي          ) ٢٠٠٩( ــى التعــرف علــى أثــر جــودة تكنولوجي إل

السلوك اإلبداعي لدى مستخدمي نظام المعلومـات فـي كليـات المجتمـع التابعـة لجامعـة               

: واشتمل محور جودة تكنولوجيا نظم المعلومات علـى العناصـر التاليـة           . بلقاء التطبيقية ال

أم محور السلوك   . األمور المادية، التأكيدية، االعتمادية، التعاطفية، وخصائص المعلومات      

ــر، روح المجازفــة،    : اإلبــداعي فاشــتمل علــى العناصــر التاليــة    حــل المــشاكل، قابليــة التغيي

وخلصت الدراسة إلى وجـود أثـر ذي داللـة إحـصائية ألبعـاد         . شجيع االبداع سعة االتصال، وت  

ــا نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي الــسلوك اإلبــداعي لــدى عينــة الدراســة       . جــودة تكنولوجي

بدراسـة الستكـشاف دور نظـم المعلومـات      ) ٢٠١٠(وبشكل مشابه قام النجـار وملكـاوي        

ألردنيــة وخلــصت الدراســة إلــى وجــود وأثرهــا فــي مــستويات االبــداع فــي شــركات التــأمين ا 
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جعفر بن أحمد العلوان. د

نظـم معالجـة المعـامالت، ونظـم أتمتـة      (تأثير ذي داللة معنوية لنظم المعلومـات المختلفـة          

المكاتب، ونظم المعلومات اإلدارية، ونظم دعـم القـرار، ونظـم مـشغلي المعرفـة، ونظـم                 

وفــي . يمــيعلــى مــستوى االبــداع الفــردي والجمــاعي والتنظ) معلومــات المــديرين التنفيــذيين

بدراســـة لمعرفـــة مـــدى إمكانيـــة توظيـــف تكنولوجيـــا  ) ٢٠١١(دراســـة أخـــرى قـــام عاشـــور  

المعلومــات واالتــصاالت فــي تنميــة اإلبــداع اإلداري لــدى القــادة التربــويين بمــديريات التربيــة      

عمليـة اتخـاذ القـرارات،      : والتعليم في سلطنة عمان، وركز الدراسة على المجـاالت التاليـة          

ــارات وال ــات،      المهـ ــات والمعلومـ ــد البيانـ ــوافر قواعـ ــة، تـ ــصاالت اإلداريـ ــة، االتـ ــدرات اإلداريـ قـ

وخلـــصت الدراســــة إلــــى وجـــود إمكانيــــة كبيــــرة لتوظيــــف   . والرقابـــة والمتابعــــة اإلداريــــة 

وجاء ترتيب مجاالت الدراسة  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل القادة التربويين      

سين المهــارات والقــدرات اإلداريــة، االتــصاالت اإلداريــة،  تحــ: لــدى القــادة التربــويين كالتــالي 

ــراً الرقابـــة والمتابعـــة      تـــوافر قواعـــد البيانـــات والمعلومـــات، عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات، وأخيـ

فقد قام بدراسة لتحديـد درجـة ممارسـة تكنولوجيـا المعلومـات             ) ٢٠١٢(أما الزيود   . اإلدارية

. رس الثانويــة الحكوميــة فــي مملكــة البحــرين وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري لــدى مــديري المــدا 

. وتوصلت الدراسة إلى وجود درجة مرتفعة لممارسة تكنولوجيا المعلومات لدى المديرين          

كما خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللـة إحـصائية بـين تقـديرات مـديري المـدارس                   

 ابـداعهم   لدرجة ممارستهم لتكنولوجيـا المعلومـات وبـين تقـديرات معلمـيهم لمـستوى             

 .اإلداري

وفي دراسة أخرى ناقشت موضوع جـودة المعلومـات وعالقتهـا باإلبـداع اإلداري، قـام        

بدراسة لمعرفة أثر جودة المعلومات في القيـادة اإلبداعيـة     ) ٢٠١٤(العضايله وأبو سمهدانه    

واشـتمل محـور   . من وجهة نظر العاملين في البنك اإلسـالمي األردنـي لالسـتثمار والتمويـل       
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دقــــة المعلومــــات، شــــمول المعلومــــات، مرونــــة : ة المعلومــــات علــــى األبعــــاد التاليــــةجــــود

أما محور القيادة اإلبداعيـة     . المعلومات، وضوح المعلومات، والتوقيت المناسب للمعلومات     

حــل المــشكالت واتخــاذ القــرارات، القابليــة للتغييــر،      : فقــد اشــتمل علــى العناصــر التاليــة    

وخلـص الباحثـان إلـى      .  علـى االتـصال والتواصـل، وتحفيـز االبـداع          المبادأة والمجازفة، القدرة  

وجود أثر ذي داللـة إحـصائية لدقـة المعلومـات، وشـمولية المعلومـات، وتوقيـت المعلومـات                    

 .على القيادة اإلبداعية

 منهجية الدراسة: ثالثاً
تنــدرج هــذه الدراســة تحــت الدراســات الوصــفية تحليليــة إذ أنهــا تــساعد علــى تحقيــق  

رفة المتعلقة بمدى استخدام تكنولوجيا الجيل الثاني مـن الحكومـة االلكترونيـة فـي               المع

األجهــزة الحكوميــة الــسعودية بمدينــة الــدمام ومــدى تــأثير ذلــك علــى القــدرات اإلبداعيــة    

أما المنهج المـستخدم فهـو مـنهج المـسح االجتمـاعي بالعينـة والـذي يـتم مـن                 . للموظفين

ونناقش فـي  . م التقنية الحديثة واختبار فرضيات الدراسة   خالله التعرف على واقع استخدا    

ــصائية        ــة اإلحـ ــاليب المعالجـ ــة، وأسـ ــة، وأداة الدراسـ ــة الدراسـ ــع وعينـ ــذا القـــسم مجتمـ هـ

 .للبيانات، وخصائص عينة الدراسة

  مجتمع وعينة الدراسة١-٣
يتمثل المجتمع البحثي لهذه الدراسـة فـي مـوظفي األجهـزة الحكوميـة فـي المملكـة                  

 جهــاز حكــومي وفقــاً لقائمــة األجهــزة الحكوميــة    ١٩٤يــة الــسعودية والبــالغ عــددها   العرب

ومــن أجــل   . المعــدة مــن مركــز قيــاس األداء لألجهــزة الحكوميــة بمعهــد اإلدارة العامــة       

 مـــن هـــذه %١٠الحـــصول علـــى عينـــة ممثلـــة لمجتمـــع الدراســـة تـــم االختيـــار العـــشوائي لــــ  

ــدالرحمن، (األجهــــزة الحكوميــــة  ــ). ٢٠١٣عبــ ــماء   ونظــ راً لعــــدم وجــــود قائمــــة تــــضم أســ

ــة        ــي دراسـ ــوارد فـ ــراح الـ ــاع االقتـ ــة الـــسعودية، تـــم اتبـ ــزة الحكوميـ ــي األجهـ ــوظفين فـ المـ
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

)Sekaran, والــذي يــنص علــى أن حجــم العينــة المالئــم لمعظــم أنــواع الدراســات      ) ٢٠٠٦

وبنــاءً علــى ذلــك فــإن عــدد االســتبانات الموزعــة عــشوائيا  .  مفــردة٥٠٠ إلــى ٣٠يتــراوح بــين 

 اســتبانة لكــل جهــاز وبلــغ عــدد االســتبانات    ٢٥ اســتبانة بمعــدل  ٥٠٠هــذه الدراســة بلــغ  ل

 . استبانة قابلة للتحليل٤١١ استبانة، منها ٤٥٣المستوفاة 

 أبعادها وصدقها وثباتها:  أداة الدراسة٢-٣
الجــزء األول مــن االســتبانة يحتــوي علــى أســئلة عــن خــصائص المــشاركين فــي هــذه     

 األول يأتي سـؤال أولـي لتـصنيف أفـراد العينـة بنـاءً علـى اسـتخدامهم               وبعد الجزء . الدراسة

والهـدف مـن هـذا الـسؤال هـو          . لتكنولوجيا الجيـل الثـاني للحكومـة االلكترونيـة مـن عدمـه            

التأكــد مــن أن يقــوم بتعبئــة االســتبانة مــن المــوظفين فــي احــدى الجهــات الحكوميــة التــي  

لكترونية حيث إذا كانت اإلجابة علـى هـذا        تستخدم تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة اال     

يــتم االكتفــاء بالبيانــات األوليــة دون اكمــال المــشارك لبقيــة   ) ال أعلــم(أو بـــ ) ال(الــسؤال بـــ 

 . أجزاء االستبانة

وبعــد الــسؤال األولــي يــأتي الجــزء الثــاني مــن االســتبانة وهــو مخــصص لقيــاس مــدى            

ــا الجيـــل الثـــ   ــة لتكنولوجيـ ــزة الحكوميـ ــتخدام األجهـ ــة اسـ . اني مـــن الحكومـــة االلكترونيـ

والجــزء الثالــث يحتــوي علــى قائمــة مــن تطبيقــات تكنولوجيــا الجيــل الثــاني مــن الحكومــة     

أما الجـزء األخيـر فهـو مخـصص للقـدرات اإلبداعيـة ويتكـون مـن أربعـة أبعـاد                     . االلكترونية

ات أمــا بالنــسبة لمــصدر عبــار  . األصــالة، الطالقــة، المرونــة، والحــساسية للمــشكالت  : وهــي

مـدى اسـتخدام   (لتطـوير بعـد   ) ٢٠٠٥ ,.Zain et al(االستبانة فقد تم االعتمـاد علـى دراسـة    

حكومــة (، كمــا تــم االســتناد علــى وثيقــة )تكنولوجيــا الجيــل الثــاني للحكومــة االلكترونيــة

تطبيقـات تكنولوجيـا الجيـل الثـاني مـن الحكومـة            (لتطوير بعـد    ) ٢٠١١االمارات االلكترونية،   

خلــف، (فقــد تــم تــصميمه اعتمــادا علــى دراســة  ) القــدرات اإلبداعيــة( أمــا بعــد ).االلكترونيــة
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ويمكــن الرجــوع إلــى . وذلــك مــع اجــراء التعــديالت التــي تــتالءم مــع طبيعــة الدراســة ) ٢٠١٠

كما تم اعتماد مقياس ليكرت المتدرج من خمـس نقـاط           . االستبانة في مرفقات الدراسة   

والـذي يمكـن    )  الثاني من الحكومـة االلكترونيـة      تطبيقات تكنولوجيا الجيل  (باستثناء بعد   

ــار بعـــض أو جميـــع التطبيقـــات بهـــدف معرفـــة تطبيقـــات      المـــشارك فـــي الدراســـة باختيـ

ــزة        ــل األجهـ ــن قبـ ــستخدمة مـ ــة المـ ــة االلكترونيـ ــن الحكومـ ــاني مـ ــل الثـ ــا الجيـ تكنولوجيـ

 .الحكومية

ثــة ثال-وللتحقــق مــن صــدق االســتبانة تــم عرضــها علــى ثمانيــة مــن ذوي االختــصاص      

لتحكـيم  -منهم من حملـة الـدكتوراه وخمـسة مـن حملـة الماجـستير فـي مجـال اإلدارة              

وبناءً على مقترحـاتهم تـم إجـراء بعـض          . االستبانة وإبداء آرائهم حول عبارات االستبانة     

ولقيـاس ثبـات االسـتبانة تـم اسـتخدام معامـل الثبـات كرونبـاخ ألفـا                  . التعديالت المقترحة 

)Cronbach's Alpha (امــل الــصدق الــذاتي، ويبــين الجــدول قــيم الثبــات لمتغيــرات        ومع

 :الدراسة

 نتائج اختبار صدق وثبات أداة الدراسة): ٢(جدول 
 معامل الصدق الذاتيمعامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغيرات

 ٠٫٨١٣ ٠٫٦٦١ ٤ مدى االستخدام
 ٠٫٨٩٠ ٠٫٧٩٣ ٣ األصالة
 ٠٫٩٠٦ ٠٫٨٢١ ٥ الطالقة
 ٠٫٨٧٢ ٠٫٧٦١ ٤ المرونة

الحساسية 
 ٠٫٩١٥ ٠٫٨٣٩ ٤ للمشكالت

فـإن قـيم معامـل ثبـات كرونبـاخ ألفـا تتـراوح بـين                ) ٢(وكما هو موضح في جـدول رقـم         

ــا مـــن قبـــل اإلحـــصائيين   ) ٠٫٦٠(وهـــي أكبـــر مـــن ) ٠٫٨٣٩(و ) ٠٫٦٦١( وهـــو الحـــد الموصـــى بهـ

)Sekaran, اتي وذلــك بأخــذ الجــذر التربيعــي  كمــا تــم حــساب معامــل الــصدق الــذ  ). ٢٠٠٦



 

 
٤٠ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

وهــذه القــيم تعبــر ) ٠٫٩١٥(و ) ٠٫٨١٣(واتــضح أنــه يتــراوح بــين ) ٢٠٠٦البهــي، (لمعامــل الثبــات 

وبنـاءً علـى نتيجـة تحكـيم االسـتبانة          . عن معامالت صدق ذاتي مرتفـع لمتغيـرات الدراسـة         

دق وثبـات  وبناءً كذلك على قيم معامل الثبات ومعامـل الـصدق الـذاتي يمكـن اسـتنتاج صـ       

 .أداة الدراسة

  أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات٣-٣
لتحليل البيانات التي تم تجميعها تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية االجتماعيـة            

)SPSS (         حيـــث تـــم اســـتخراج التوزيعـــات التكراريـــة والنـــسب المئويـــة وذلـــك لمعرفـــة

مــدى اســتخدام األجهــزة الحكوميــة لتكنولوجيــا  أمــا بالنــسبة ل. خــصائص عينــة الدراســة 

الجيل الثاني من الحكومة االلكترونية فقد تـم حـسابه اعتمـاداً علـى المتوسـط الحـسابي                  

كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي البـسيط        . واالنحراف المعياري والنسب المئوية   

(Simple Linear Regression)لك تم التأكد من  الختبار فرضيات الدراسة ولكن قبل ذ

مالءمـة بيانـات الدراسـة الفتراضــات وشـروط اسـتخدام تحليــل االنحـدار الخطـي البــسيط        

 ).Durbin-Watson(واختبار ) Shapiro-Wilk(اعتماداً على اختبار شابيورويلك 

  خصائص عينة الدراسة٤-٣
فــي هــذا القــسم نعــرض خــصائص عينــة الدراســة حــسب العمــر، المؤهــل العلمــي،           

فبالنسبة لتوزيـع أفـراد العينـة حـسب العمـر يتـضح مـن جـدول                 . المرتبة الوظيفية الخبرة، و 

 %٣١ سـنة، كمـا يتـضح أن    ٣٩ و ٣٠ من أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين        %٥٢أن  ) ٣(رقم  

أمـــا بالنـــسبة لتوزيـــع أفـــراد العينـــة حـــسب المؤهـــل .  ســـنة٤٩ و٤٠تتـــراوح أعمـــارهم بـــين 

المشاركين في هذه الدراسة هم من الجامعيين        من   %٤٦العلمي، فيتضح من الجدول أن      

وفيمــا يتعلــق بــسنوات الخبــرة يتــضح مــن  . الــدكتوراه/ فقــط مــن حملــة الماجــستير%٤و

 مــن أفــراد %٢٠ ســنة، و١٩ ســنوات و١٠ مــن أفــراد العينــة خــدمتهم بــين   %٣٩الجــدول أن 
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مرتبـة  كما يوضح الجدول توزيـع أفـراد العينـة حـسب ال    .  سنة٢٠العينة خدمتهم أكثر من     

 مـــن أفـــراد العينـــة بـــين المرتبـــة الخامـــسة  %٨٢الوظيفيـــة حيـــث أن المرتبـــة الوظيفيـــة لــــ  

 . من أفراد العينة يحملون المرتبة العاشرة فأعلى%٨والتاسعة، و

 خصائص عينة الدراسة): ٣(جدول 
 % العدد الفئات الخصائص

 ٩ ٣٧  سنة٣٠أقل من 
 ٥٢ ٢١٢  سنة٣٩-٣٠
 ٣١ ١٢٨  سنة٤٩-٤٠
 ٨ ٣٤  سنة فأكثر٥٠

 العمر

 ١٠٠ ٤١١ المجموع
 ٢٦ ١٠٩ ثانوي فأقل

 ٢٤ ٩٧ دبلوم بعد الثانوي
 ٤٦ ١٨٨ جامعي
 ٤ ١٧ دكتوراه/ماجستير

 المؤهل العلمي

 ١٠٠ ٤١١ المجموع
 ٣٦ ١٤٧  سنوات١٠أقل من 
 ٣٩ ١٦١  سنة١٩-١٠
 الخبرة ٢٥ ١٠٣  سنة فأكثر٢٠

 ١٠٠ ٤١١ موعالمج
أقل من المرتبة 
 ١٠ ٣٩ الخامسة

من الخامسة إلى 
 ٨٢ ٣٣٨ التاسعة

 ٨ ٣٤المرتبة العاشرة فأعلى

 المرتبة الوظيفية

 ١٠٠ ٤١١ المجموع

 مفــردة، لكــن نتيجــة ٤١١وكمــا أوضــحنا آنفــاً فــإن عــدد المــشاركين فــي هــذه الدراســة  

 والذي وُضـع للتأكـد مـن أن      -هذه الدراسة   لتصنيف عينة الدراسة بناءً على السؤال األولي ل       

يقـــوم بتعبئـــة االســـتبانة مـــن المـــوظفين فـــي احـــدى الجهـــات الحكوميـــة التـــي تـــستخدم  
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 ١٥٩( مــن المــشاركين %٣٩ اتــضح أن -تكنولوجيــا الجيــل الثــاني للحكومــة االلكترونيــة   

 ال ) مفــردة٢٠٦ (%٥٠تقــوم منظمــاتهم باســتخدام هــذه التقنيــة الحديثــة،  بينمــا     ) مفــردة

ال يعلمــون إذا كــان الجهــاز الحكــومي )  مفــردة٤٦ (%١١تقــوم منظمــاتهم باســتخدامها ، و

توزيـع أفـراد    ) ٢(ويوضـح شـكل رقـم       . الذي ينتمون إليه يستخدم هذه التقنية الحديثة أم ال        

عينة الدراسـة حـسب اسـتخدام الجهـاز الحكـومي الـذي ينتمـون إليـه لتكنولوجيـا الجيـل                     

 .رونيةالثاني للحكومة االلكت

 توزيع عينة الدراسة حسب استخدام): ٢(شكل 

 الجهاز الحكومي الذي ينتمون إليه لتكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية
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 نتائج الدراسة : رابعاً
هـذا  ونود التأكيـد أن اإلجابـات فـي       . نستعرض في هذا القسم إجابات أسئلة الدراسة      

القسم تعتمد على نتـائج تحليـل إجابـات األفـراد الـذين أكـدوا أن تكنولوجيـا الجيـل الثـاني                      

 . موظف١٥٩للحكومة االلكترونية مستخدمة في منظماتهم وعددهم 

 : إجابة السؤال األول١-٤
مــا مــدى اســتخدام األجهــزة الحكوميــة لتكنولوجيــا الجيــل الثــاني مــن الحكومــة          

 االلكترونية؟

ى هذا السؤال، تم تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي عـن طريـق              لإلجابة عل 

وإضـافة النـاتج   ) ٠٬٨=٤/٥(ومن ثم تقسيم الناتج على عـدد الخاليـا   ) ٤=١-٥(حساب المدى  

 :إلى بداية المقياس ليصبح طول الخاليا كما يلي

ــن  • ــى ١مـ ــاني       = ١٬٨ إلـ ــل الثـ ــا الجيـ ــة لتكنولوجيـ ــزة الحكوميـ ــتخدام األجهـ ــدى اسـ مـ

  جداًفضمنخ

مدى استخدام األجهزة الحكومية لتكنولوجيا الجيل الثـاني         = ٢٬٦ إلى   ١٬٨أكبر من    •

 منخفض

مدى استخدام األجهزة الحكومية لتكنولوجيا الجيل الثاني       = ٣٬٤ إلى   ٢٬٦أكبر من    •

 متوسط

مدى استخدام األجهزة الحكومية لتكنولوجيا الجيل الثاني       = ٤٬٢ إلى   ٣٬٤أكبر من    •

 عالي

مدى اسـتخدام األجهـزة الحكوميـة لتكنولوجيـا الجيـل الثـاني              = ٥ إلى   ٤٬٢ن  أكبر م  •

  جداًعالي
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

من خـالل حـساب المتوسـط الحـسابي للعبـارات المتـصلة بمـدى اسـتخدام األجهـزة                 

) ٤(الحكومية لتكنولوجيا الجيل الثاني من الحكومة االلكترونيـة، يتـضح مـن جـدول رقـم                 

وذلـك بحـسب وجهـة نظـر عينـة الدراسـة حيـث              ) يعـال (أن مدى االستخدام لهذه التقنية      

وتظهـر البيانــات   .%٧٢٫٥ وبنـسبة  ١٬٠٨واالنحـراف معيـاري   ) ٣٬٦٢(بلـغ متوسـط اإلجابـات    

عنـد  " وهـي عبـارة     ) عـالي جـداً   (الواردة في الجدول أن عبارة واحـدة فقـط حققـت مـستوى              

اعيـة الحديثـة    التواصل مع المستفيدين مـستقبالً ننـوي اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتم             

كمـا  . %٨٤ وبنـسبة    ١٫٠٠وانحـراف معيـاري     ) ٤٫٢١(وذلك بمتوسـط قـدره      " قدر المستطاع 

منذ متـى وأنـتم   " وهي عبارة   ) متوسط(يتضح من الجدول أن عبارة واحدة حققت مستوى         

ــا الجيـــــل الثـــــاني مـــــن الحكومـــــة     تتواصـــــلون مـــــع المـــــستفيدين باســـــتخدام تكنولوجيـــ

 .%٥٦ وبنسبة ١٫١٠وانحراف معياري ) ٢٫٧٩(ره وذلك بمتوسط قد" االلكترونية؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لمدى ): ٤(جدول 

استخدام تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية في األجهزة الحكومية 

 السعودية بمدينة الدمام

المتوسط  العبارات
 حسابيال

االنحراف 
مدى  النسبة المعياري

 االستخدام
تتواصل الجهة التي أعمل بها مع 

المستفيدين من خالل 
تكنولوجيا الجيل الثاني 
 للحكومة االلكترونية

 عالي %٧٤ ١٫١١ ٣٫٧٠

عند التواصل مع المستفيدين 
نُفضل استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي الحديثة على 
 الوسائل التقليدية

 عالي %٧٦ ١٫١٣ ٣٫٧٨

عند التواصل مع المستفيدين 
مستقبالً ننوي استخدام وسائل 
التواصل االجتماعية الحديثة قدر 

عالي  %٨٤ ١٫٠٠ ٤٫٢١
 جدا
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المتوسط  العبارات
 حسابيال

االنحراف 
مدى  النسبة المعياري

 االستخدام
 المستطاع

منذ متى وأنتم تتواصلون مع 
المستفيدين باستخدام 

تكنولوجيا الجيل الثاني من 
 الحكومة االلكترونية؟

 متوسط %٥٦ ١٫١٠ ٢٫٧٩

٧٢٫٥ ١٫٠٨ ٣٫٦٢ فقراتمتوسط ال
 عالي %

 
 : إجابة السؤال الثاني٢-٤

ما هي تطبيقات تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية األكثر استخداماً من           

 قِبَل األجهزة الحكومية السعودية بمدينة الدمام؟

لمعرفة أكثر تطبيقات تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونيـة اسـتخداماً مـن       

ل األجهــزة الحكوميــة تــم حــساب التكــرار والنــسب إلجابــات أفــراد العينــة كمــا هــو        قبــ

وســائل التواصــل االجتمــاعي  (جــاء فــي الترتيــب األول والثــاني  ). ٥(موضــح فــي جــدول رقــم  

) %٢٣(بنـسبة   ) تطبيقـات األجهـزة الذكيـة كـالواتس أب        (و) كتويتر وفيسبوك ويوتيـوب   

ــروابط الخاصــة بتقــديم  (ثالثــة والرابعــة فجــاءت  أمــا فــي المرتبــة ال . علــى التــوالي ) %١٨(و ال

أمـا  . علـى التـوالي   ) %١٤(و) %١٥(بنـسبة   ) المنتديات الكترونية (و) االقتراحات والمالحظات 

استقـصاء  (، و )%٩٫٥(فجاءت في المرتبـة الخامـسة بنـسبة         ) نوافذ تعليقات المستفيدين  (

المـدونات  (خيـراً احتلـت     وأ). %٨(جـاءت فـي المرتبـة الـسادسة بنـسبة           ) رضا المستفيدين 

ــة ــة الــسابعة والثامنــة بنــسبة   ) الدردشــة االلكترونيــة (و) االلكتروني ) %٥٫٥(و ) %٦(المرتب

 .لكل منهما
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

تطبيقات تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية األكثر استخداماً في ): ٥(جدول 

 م حسب وجهة نظر عينة الدراسةاألجهزة الحكومية السعودية بمدينة الدما
تطبيقات تكنولوجيا الجيل الثاني من 

 الترتيب النسبة التكرار الحكومة االلكترونية

ــروابط الخاصــــــة بتقــــــديم االقتراحــــــات     الــــ
 ٣ %١٥ ٥٧ والمالحظات 

 ٤ %١٤ ٥٣ المنتديات االلكترونية
 ٧ %٦ ٢٣  المدونات االلكترونية
 ٨ %٥٫٥ ٢٢ الدردشة االلكترونية 

 ٦ %٨ ٣٣  استقصاء رضا المستفيدين 
وســـــــائل التواصـــــــل االجتمـــــــاعي كتـــــــويتر 

 ١ %٢٣ ٨٦ وفيسبوك ويوتيوب

 ٢ %١٨ ٧٠ تطبيقات األجهزة الذكية كالواتس اب
نافـــذة لتعليقـــات المـــستفيدين والموجـــودة  
أسفل كل صفحة من صفحات األخبار التي       
ــاز     ــي للجهــ ــع االلكترونــ ــى الموقــ ــشر علــ تنــ

 الحكومي

٥ %٩٫٥ ٣٦ 

  %١٠٠ ٣٨٠ المجموع
 : إجابة السؤال الثالث واختبار فرضيات الدراسة٣-٤

القـــدرات علـــى لحكومـــة االلكترونيـــة ل اســـتخدام تكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني أثـــرمـــا 

األجهـــزة  مـــوظفي ل)األصـــالة، الطالقـــة، المرونـــة، والحـــساسية للمـــشكالت    (االبداعيـــة 

 عودية؟السبالمملكة العربية الحكومية بمدينة الدمام 

اإلجابة على هذا الـسؤال واختبـار فرضـيات الدراسـة تـتم باسـتخدام تحليـل االنحـدار                 

 ولكــن قبــل ذلــك البــد مــن التأكــد مــن (Simple Linear Regression)الخطــي البــسيط 

. مالءمة بيانات الدراسـة الفتراضـات وشـروط اسـتخدام تحليـل االنحـدار الخطـي البـسيط                

ذات العالقة من برنامج الحزم اإلحـصائية للتأكـد         ) scatterplot(لذلك تم استخراج نماذج     

األصــالة، الطالقــة، المرونــة، الحــساسية  (مــن وجــود عالقــة خطيــة بــين المتغيــرات التابعــة    
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اســـــتخدام تكنولوجيـــــا الجيـــــل الثـــــاني للحكومـــــة (والمتغيـــــر المـــــستقل ) للمـــــشكالت

ئية ، وللتأكـــــــــد كـــــــــذلك مـــــــــن التبـــــــــاين الثابـــــــــت لألخطـــــــــاء العـــــــــشوا  )االلكترونيـــــــــة

)Homoscedasticity .(  ــالنظر إلـــى نمـــاذج يمكـــن القـــول بوجـــود عالقـــة  ) scatterplot(وبـ

ــاء      ــا يمكـــن القـــول بـــأن األخطـ ــة، كمـ ــر المـــستقل والمتغيـــرات التابعـ خطيـــة بـــين المتغيـ

وباإلضــافة إلــى ذلــك تــم التأكــد مــن توزيــع بيانــات المتغيــرات    . العــشوائية لهــا تبــاين ثابــت 

ــاً    ــاً طبيعيـ ــة توزيعيـ ــار شـــابيورويلك     التابعـ ــى اختبـ ــاد علـ ــك باالعتمـ ) Shapiro-Wilk(وذلـ

-بنـاءً علـى هـذا االختبـار    -حيـث يـنص فـرض العـدم      ) ٦(والموضحة نتائجه في جدول رقـم       

على أن بيانات المتغيرات التابعة تتبع للتوزيع الطبيعـي بينمـا يـنص الفـرض البـديل علـى أن         

 نـستطيع  ٠٫٠٥وبمـا أن الداللـة أكبـر مـن     . بيانات المتغيرات التابعة ال تتبع للتوزيع الطبيعـي     

 .رفض الفرض البديل ونستنتج أن بيانات المتغيرات التابعة تتبع للتوزيع الطبيعي

 لبيانات المتغيرات التابعة) Shapiro-Wilk(نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ): ٦(جدول 
 )Shapiro-Wilk(اختبار شابيورويلك 
  

 الداللة درجات الحرية القيمة المتغير التابع
 ٠٫٠٧٣ ١٥٩ ٠٫٩٠٣ األصالة
 ٠٫٠٦٨ ١٥٩ ٠٫٨٣٦ الطالقة
 ٠٫٠٨٧ ١٥٩ ٠٫٩٠٧ المرونة

الحساسية 
 ٠٫٠٧٦ ١٥٩ ٠٫٩٢٩ للمشكالت

ــار       ــراً تــم التأكــد مــن اســتقالل األخطــاء العــشوائية باســتخدام اختب -Durbin(وأخي

Watson (   ــه مــن  كانــت األخطــاء  ٢ وكلمــا اقتربــت القيمــة إلــى   ٤ إلــى ٠والــذي تكــون قيمت

ويتضح من نتائج اختبار استقالل األخطاء العشوائية في جدول   . العشوائية أكثر استقالالً  
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القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

 ممــا يــدل علــى اســتقالل األخطــاء العــشوائية للمتغيــرات     ٢أن القــيم قريبــة مــن  ) ٧(رقــم 

 .التابعة في هذه الدراسة

 )Durbin-Watson(نتائج اختبار استقالل األخطاء العشوائية): ٧(جدول 
 )Durbin-Watson(اختبار  المتغير التابع
 ٢٫٠٨٤ األصالة
 ٢٫٠٨١ الطالقة
 ١٫٩٨١ المرونة

 ١٫٩٨٦ الحساسية للمشكالت

وبعــد التحقــق مــن مالءمــة بيانــات الدراســة الفتراضــات وشــروط اســتخدام تحليــل         

 فــي عــرض نتــائج اختبــار فرضــيات الدراســة فــي األقــسام االنحــدار الخطــي البــسيط نــشرع

:الفرعية التالية

 :  الفرضية األولى١-٣-٤
ــة        ــستوى معنويـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة احـ ــوي ذو داللـ ــأثير معنـ ــد تـ ــتخدام %٥ال يوجـ  السـ

األصــالة لــدى مــوظفي األجهــزة  بعــد تكنولوجيــا الجيــل الثــاني للحكومــة اإللكترونيــة علــى

 لمملكة العربية السعوديةالحكومية بمدينة الدمام با

 وهي أكبر من القيمة الجدولية عند ٦٫٣٦٥ بلغت Fأن قيمة  ) ٨(يتضح من جدول رقم     

ــستوى داللـــة    ممـــا يؤكـــد معنويـــة النمـــوذج وأن هنـــاك تـــأثيراً للمتغيـــر المـــستقل       ٠٫٠٥مـ

) األصــالة(علــى المتغيــر التــابع ) اســتخدام تكنولوجيــا الجيــل الثــاني للحكومــة االلكترونيــة(

كما يتضح من الجدول أن قيمة معامل االنحدار الجزئي . ب وجهة نظر عينة الدراسة    حس

وهـــي أقـــل مـــن  ) ٠٫٠١٣( بمـــستوى داللـــة ٢٫٥٢٣ بلغـــت T وقيمـــة ٠٫١٩٧بلغـــت ) β(المعيـــاري

 ممــا يــدل علــى أن تغيــر مقــداره وحــدة واحــدة فــي المتغيــر المــستقل      ٠٫٠٥مــستوى داللــة  

سـيؤدي إلـى تغيـر فـي المتغيـر          ) حكومـة االلكترونيـة   استخدام تكنولوجيا الجيل الثـاني لل     (
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 وهـذا   ٠٫٠٣٩ فقد بلغت قيمته     R٢أما بالنسبة لمعامل التحديد     . ٠٫١٩٧مقداره  ) األصالة(التابع

يمكن تفسيره عن طريق    ) األصالة(من التباين الحاصل في المتغير التابع       ) %٣٫٩(يعني أن   

ممـا سـبق    ). اني للحكومـة االلكترونيـة    استخدام تكنولوجيا الجيـل الثـ     (المتغير المستقل   

نستطيع رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي ينص على وجود تـأثير معنـوي ذو                

 الســتخدام األجهــزة الحكوميــة لتكنولوجيــا    %٥داللــة احــصائية عنــد مــستوى معنويــة     

 .الجيل الثاني من الحكومة االلكترونية على األصالة

نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير استخدام تكنولوجيا الجيل ): ٨(جدول 

 الثاني للحكومة اإللكترونية على األصالة حسب وجهة نظر عينة الدراسة

 
معامل 

االنحدار 
 )B(الجزئي 

معامل 
االنحدار 
الجزئي 
 )β(المعياري 

معامل التحديد 
R٢ 

قيمة 
F 

قيمة 
T 

الداللة

 ٠٫٠٠٠ ١٩٫٢٦٨    ٣٫٨٦٤ الثابت
مدى 

 ٠٫٠١٣ ٢٫٥٢٣ ٦٫٣٦٥ ٠٫٠٣٩ ٠٫١٩٧ ٠٫١٣٦ االستخدام

 :  الفرضية الثانية٢-٣-٤
ــة        ــستوى معنويـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة احـ ــوي ذو داللـ ــأثير معنـ ــد تـ ــتخدام %٥ال يوجـ  السـ

الطالقـة لـدى مـوظفي األجهـزة         بعـد    تكنولوجيا الجيل الثـاني للحكومـة اإللكترونيـة علـى         

 ملكة العربية السعوديةالحكومية بمدينة الدمام بالم

) ٩(واعتمــاداً علــى نتــائج تحليــل االنحــدار الخطــي البــسيط الموضــحة فــي جــدول رقــم   

 ممــا يؤكــد ٠٫٠٥ وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة عنــد مــستوى داللــة ١٢٫٢٨٦ Fبلغــت قيمــة 

اسـتخدام تكنولوجيـا الجيـل الثـاني        (معنوية النمـوذج وأن هنـاك تـأثيراً للمتغيـر المـستقل             

ــابع  ) مــة االلكترونيــة للحكو كمــا يتــضح مــن الجــدول أن قيمــة    ). الطالقــة(علــى المتغيــر الت



 

 
٥٠ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

 بمــستوى داللــة ٣٫٥٠٥ بلغــت T وقيمــة ٠٫٢٦٩بلغــت ) β(معامــل االنحــدار الجزئــي المعيــاري

 ممـا يـدل علـى أن تغيـر مقـداره وحـدة واحـدة فـي                  ٠٫٠٥وهي أقل من مـستوى داللـة        ) ٠٫٠٠١(

اســتخدام تكنولوجيــا (ي إلــى تغيــر فــي المتغيــر التــابع  ســيؤد) الطالقــة(المتغيــر المــستقل

 فقــد R٢أمــا بالنــسبة لمعامــل التحديــد . ٠٫٢٦٩مقــداره ) الجيــل الثــاني للحكومــة االلكترونيــة

) الطالقـة (من التباين الحاصـل فـي المتغيـر التـابع       ) %٧٫٣( وهذا يعني أن     ٠٫٠٧٣بلغت قيمته   

ــستقل     ــر المـ ــق المتغيـ ــن طريـ ــسيره عـ ــن تفـ ــتخدا(يمكـ ــاني   اسـ ــل الثـ ــا الجيـ م تكنولوجيـ

نــستنتج ) ٩(إذاً اســتناداً علــى األرقــام الموضــحة فــي جــدول رقــم    ). للحكومــة االلكترونيــة

قبول الفرض البـديل والـذي يـنص علـى وجـود تـأثير معنـوي ذو داللـة احـصائية عنـد مـستوى                 

 الســـتخدام األجهـــزة الحكوميـــة لتكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني مـــن الحكومـــة  %٥معنويـــة 

 .ترونية على الطالقةااللك

نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير استخدام تكنولوجيا الجيل الثاني ): ٩(جدول 

 للحكومة اإللكترونية على الطالقة حسب وجهة نظر عينة الدراسة

 
معامل 

االنحدار 
 )B(الجزئي 

معامل 
االنحدار 
الجزئي 
 )β(المعياري 

معامل 
 R٢يد التحد

قيمة 
F 

قيمة 
T 

الداللة

 ٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٣٥    ٣٫٨٤٤ الثابت

مدى 
 ٠٫٠٠١ ٣٫٥٠٥ ١٢٫٢٨٦ ٠٫٠٧٣ ٠٫٢٦٩ ٠٫١٨١ االستخدام

 :  الفرضية الثالثة٣-٣-٤
ــة        ــستوى معنويـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة احـ ــوي ذو داللـ ــأثير معنـ ــد تـ ــتخدام %٥ال يوجـ  السـ

ونـة لـدى مـوظفي األجهـزة     المر بعـد  تكنولوجيا الجيـل الثـاني للحكومـة اإللكترونيـة علـى        

 الحكومية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥١

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 ١٠٫٧٥٥بلغـت   ) ١٠( الموضـحة فـي جـدول رقـم          Fوبشكل مشابه لما سبق فـإن قيمـة         

 ممــا يؤكــد معنويــة النمــوذج وأن  ٠٫٠٥وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة عنــد مــستوى داللــة   

) نولوجيا الجيل الثاني للحكومـة االلكترونيـة      استخدام تك (هناك تأثيراً للمتغير المستقل     

كمــا يتــضح مــن الجــدول أن قيمــة معامــل االنحــدار الجزئــي    ). المرونــة(علــى المتغيــر التــابع  

وهـــي أقـــل مـــن ) ٠٫٠٠١( بمـــستوى داللـــة ٣٫٢٧٩ بلغـــت T وقيمـــة ٠٫٢٥٣بلغـــت ) β(المعيـــاري

ــا يـــــدل علـــــى أن تغيـــــر مقـــــداره وحـــــدة واحـــــدة فـــــي الم  ٠٫٠٥مـــــستوى داللـــــة  تغيـــــر  ممـــ

استخدام تكنولوجيا الجيـل الثـاني   (سيؤدي إلى تغير في المتغير التابع     ) المرونة(المستقل

 فقـد بلغـت قيمتـه    R٢أمـا بالنـسبة لمعامـل التحديـد         . ٠٫٢٥٣مقـداره   ) للحكومة االلكترونيـة  

يمكـــن ) المرونـــة(مـــن التبـــاين الحاصـــل فـــي المتغيـــر التـــابع   ) %٦٫٤( وهـــذا يعنـــي أن ٠٫٠٦٤

ــر المــستقل   تفــسيره عــن طر  ــاني للحكومــة    (يــق المتغي ــا الجيــل الث اســتخدام تكنولوجي

نـستنتج رفـض فـرض      ) ١٠(إذاً استناداً على األرقام الموضحة في جـدول رقـم           ). االلكترونية

العدم وقبـول الفـرض البـديل والـذي يـنص علـى وجـود تـأثير معنـوي ذو داللـة احـصائية عنـد                          

ــة   ــستوى معنويـ ــ  %٥مـ ــزة الحكوميـ ــتخدام األجهـ ــن     السـ ــاني مـ ــل الثـ ــا الجيـ ة لتكنولوجيـ

 .الحكومة االلكترونية على المرونة

نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير استخدام تكنولوجيا الجيل ): ١٠(جدول 

 الثاني للحكومة اإللكترونية على المرونة حسب وجهة نظر عينة الدراسة

 
معامل 

االنحدار 
 )B(الجزئي 

مل االنحدار معا
الجزئي 
 )β(المعياري 

معامل التحديد 
R٢ 

 الداللة Tقيمة  Fقيمة 

 ٠٫٠٠٠ ١٦٫٠٧٨    ٣٫٥٦٦ الثابت
مدى 

 االستخدام
٠٫٠٠١ ٣٫٢٧٩ ١٠٫٧٥٥ ٠٫٠٦٤ ٠٫٢٥٣ ٠٫١٩٦ 

 



 

 
٥٢ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

 :  الفرضية الرابعة٤-٣-٤
ــة        ــستوى معنويـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة احـ ــوي ذو داللـ ــأثير معنـ ــد تـ ــتخدام %٥ال يوجـ  السـ

الحــساسية للمــشكالت لــدى  بعــد لجيــل الثــاني للحكومــة اإللكترونيــة علــى تكنولوجيــا ا

 موظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية

 وهي أكبر من القيمة الجدوليـة عنـد   ٧٫٩٤٤ بلغت Fأن قيمة ) ١١(يتضح من جدول رقم    

ــستوى داللـــة    للمتغيـــر المـــستقل   ممـــا يؤكـــد معنويـــة النمـــوذج وأن هنـــاك تـــأثيراً     ٠٫٠٥مـ

علـــــى المتغيـــــر التـــــابع ) اســـــتخدام تكنولوجيـــــا الجيـــــل الثـــــاني للحكومـــــة االلكترونيـــــة(

كمـــا يتـــضح مـــن الجـــدول أن قيمـــة معامـــل االنحـــدار الجزئـــي   ). الحـــساسية للمـــشكالت(

ــاري ــة ٠٫٢١٩بلغـــت ) β(المعيـ وهـــي أقـــل مـــن  ) ٠٫٠٠٥( بمـــستوى داللـــة ٢٫٨١٩ بلغـــت T وقيمـ

دل علــى أن تغيــر مقــداره وحــدة واحــدة فــي المتغيــر المــستقل      ممــا يــ ٠٫٠٥مــستوى داللــة  

سـيؤدي إلـى تغيـر فـي المتغيـر          ) استخدام تكنولوجيا الجيل الثـاني للحكومـة االلكترونيـة        (

 فقـد بلغـت    R٢أما بالنـسبة لمعامـل التحديـد        . ٠٫٢١٩مقداره  ) الحساسية للمشكالت (التابع  

الحــساسية (حاصــل فــي المتغيــر التــابع  مــن التبــاين ال) %٤٫٨( وهــذا يعنــي أن ٠٫٠٤٨قيمتــه 

اسـتخدام تكنولوجيـا الجيـل      (يمكن تفسيره عن طريق المتغيـر المـستقل         ) للمشكالت

ــاني للحكومــة االلكترونيــة   ممــا ســبق نــستطيع رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض      ). الث

 %٥البــديل والــذي يــنص علــى وجــود تــأثير معنــوي ذو داللــة احــصائية عنــد مــستوى معنويــة  

م األجهزة الحكومية لتكنولوجيـا الجيـل الثـاني مـن الحكومـة االلكترونيـة علـى                 الستخدا

 .الحساسية للمشكالت



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥٣

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير استخدام تكنولوجيا الجيل الثاني ): ١١(جدول 

 الدراسةللحكومة اإللكترونية على الحساسية للمشكالت حسب وجهة نظر عينة 

 
معامل 

االنحدار 
 )B(الجزئي 

معامل االنحدار 
الجزئي 
 )β(المعياري 

معامل التحديد 
R٢ 

قيمة 
F 

 الداللة Tقيمة 

 ٠٫٠٠٠ ١٦٫٠٣٩    ٣٫٦٠٧ الثابت
مدى 

 االستخدام
٠٫٠٠٥ ٢٫٨١٩ ٧٫٩٤٤ ٠٫٠٤٨ ٠٫٢١٩ ٠٫١٧١ 

 ٠٫٠٣٩  والذي تراوحـت قيمتـه بـين   R٢مما سبق يالحظ انخفاض قيمة معامل التحديد     

األصـالة، الطالقـة، المرونــة،   ( ممـا يـدل علـى انخفـاض التبـاين فــي المتغيـرات التابعـة        ٠٫٠٧٣و

اسـتخدام تكنولوجيـا    (الذي يمكن تفسيره بـالمتغير المـستقل        ) الحساسية للمشكالت 

ــع    ). الجيــل الثــاني للحكومــة االلكترونيــة  وهــذا االنخفــاض فــي قيمــة معامــل التحديــد مُتوقَ

ود العديد من العوامل التنظيمية والفرديـة المـؤثرة علـى القـدرات اإلبداعيـة        سلفاً نظراً لوج  

لألفــراد والتــي لــم تتــضمنها نمــاذج االنحــدار الخطــي الــسالفة الــذكر لكونهــا خــارج اإلطــار      

 .البحثي لهذه الدراسة

 

@      @      @ 

 



 

 
٥٤ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

 الخالصة والتوصيات: خامساً
ــاً فـــي تحفيـــز  تـــسعى المنظمـــات الحديثـــة لمعرفـــة العوامـــل التـــي   تلعـــب دوراً جوهريـ

وكخطـوة أوليـة فـي اتجـاه معرفـة بعـض العوامـل              . القدرات االبداعية لألفراد في المنظمـة     

المــؤثرة فــي القــدرات اإلبداعيــة، ونظــراً للنقلــة النوعيــة والثــورة المــستمرة فــي تكنولوجيــا   

ة االتـــصاالت والمعلومـــات، هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة مـــدى اســـتخدام األجهـــز         

الحكومية السعودية بمدينـة الـدمام لتكنولوجيـا الجيـل الثـاني مـن الحكومـة االلكترونيـة                  

ــوظفين     ــة للمــ ــدرات االبداعيــ ــاد القــ ــى أبعــ ــأثير ذلــــك علــ ــة،   : وتــ ــة، المرونــ ــالة، الطالقــ األصــ

 .والحساسية للمشكالت

ولتحقيق هذه األهداف اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي لعينة بدأت بـ            

ـــ    م٤١١ ــى اســتخدام        ١٥٩فــردة وانتهــت ب ــاءً عل ــة بن ــصنيف أفــراد العين  مفــردة وذلــك بعــد ت

وتـم جمـع البيانـات باسـتخدام        . تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونيـة مـن عدمـه         

ولإلجابـة علـى أسـئلة الدراسـة واختبـار فرضـياتها          . استبانة تم التحقق من صـدقها وثباتهـا       

 . ساليب اإلحصائية أبرزها تحليل االنحدار الخطي البسيطتم االستعانة بمجموعة من األ

وتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج تمثلــت فــي نــدرة الدراســات العربيــة التــي  

تتناول موضوع تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية بشكل عام وموضوع تـأثير            

وهنــا يُقتــرح اجــراء  . صهــذه التكنولوجيــا الحديثــة علــى األجهــزة الحكوميــة بــشكل خــا   

ــر           ــة وذلــك لمعرفــة أث ــضوء علــى هــذه التقنيــة الحديث المزيــد مــن الدراســات التــي تــسلط ال

اســـتخدام تكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني للحكومـــة االلكترونيـــة علـــى المتغيـــرات التنظيميـــة  

األخرى كاألداء التنظيمي والرضا الوظيفي، ومعرفة العوامل المحفـزة لتطبيـق واسـتخدام           

 .جيا الجيل الثاني للحكومة اإللكترونية في األجهزة الحكوميةتكنولو
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كما وضحت نتائج الدراسة أن مدى استخدام األجهزة الحكومية لتكنولوجيا الجيل     

الثاني للحكومة اإللكترونية بمدينة الدمام جاء بمستوى عـالي وذلـك حـسب وجهـة نظـر       

مـام األجهـزة الحكوميـة بالتواصـل        وبناءً على هذه النتيجة تبـرز ضـرورة اهت        . عينة الدراسة 

ــاني للحكومـــة االلكترونيـــة وضـــرورة     ــا الجيـــل الثـ مـــع المـــستفيدين مـــن خـــالل تكنولوجيـ

باإلضــافة إلــى ذلــك . تــشجيع المــوظفين والمــستفيدين علــى اســتخدامها بــشكل مــستمر 

فإن هذه النتيجة توجه رسالة إلى المدراء والممارسين فـي المنظمـات بأهميـة قيـاس مـدى                

م تكنولوجيـا الجيـل الثـاني للحكومـة االلكترونيـة لمـا لـذلك مـن فائـدة تتمثـل فـي                     استخدا

 .تشخيص الوضع الحالي لعالقة المنظمة بهذه التقنية الحديثة

أمــــا بالنــــسبة لتطبيقــــات تكنولوجيــــا الجيــــل الثــــاني للحكومــــة االلكترونيــــة األكثــــر  

لترتيـب األول والثـاني علـى    استخداماً من قبل األجهزة الحكومية بمدينة الدمام، جاء فـي ا         

تطبيقــات األجهــزة (و) وســائل التواصــل االجتمــاعي كتــويتر وفيــسبوك ويوتيــوب (التــوالي 

فجــاءت فــي ) الدردشــة االلكترونيــة(و) المــدونات االلكترونيــة(أمــا ). الذكيــة كــالواتس أب

تهم ومن هذه النتيجة نوصي بضرورة اعتبار المستفيدين بجميع فئا      . المرتبتين األخيريتين 

المحــور األساســي لمــدخالت ومخرجــات تكنولوجيــا الجيــل الثــاني للحكومــة االلكترونيــة   

وذلك ألن فهم المستفيدين ومعرفة االحتياجات الخاصة بكل فئة هي المفتاح األساسي            

على سبيل المثال، على األجهزة الحكوميـة تحليـل         . لنجاح استخدام هذه التقنية الحديثة    

ــر     المــستفيدين لمعرفــة تطبيقــ   ــة األكث ــاني للحكومــة االلكتروني ــا الجيــل الث ات تكنولوجي

اسـتخداماً لــديهم وبالتــالي يــتم تركيــز الجهــاز الحكــومي علــى اســتخدام هــذه التطبيقــات  

 .أكثر من غيرها



 

 
٥٦ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

وختاماً خلصت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي ذو داللة احصائية عند مستوى معنويـة            

جيـا الجيـل الثـاني مـن الحكومـة االلكترونيـة             الستخدام األجهزة الحكوميـة لتكنولو     %٥

األصــــالة، الطالقــــة، المرونــــة، الحــــساسية    (علــــى أبعــــاد القــــدرات اإلبداعيــــة للمــــوظفين     

وبناء على هذه النتيجة تبرز ضـرورة       . وذلك حسب وجهة نظر عينة الدراسة     ) للمشكالت

لكترونيـة، فـي    استخدام التقنية الحديثة، وباألخص تكنولوجيـا الجيـل الثـاني للحكومـة اال            

ــداع اإلداري فــي المنظمــات     ــدورات    . المــساعدة علــى تحقيــق االب ــرز أهميــة عقــد ال كمــا تب

التدريبيــة المتخصــصة التــي تــساعد المــوظفين علــى التعــرف علــى كيفيــة االســتفادة مــن        

التقنية الحديثة بشكل عام ومن تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومـة االلكترونيـة بـشكل               

 غيــر مألوفــة وجديــدة، وانتــاج عــدد كبيــر مــن األفكــار التــي تتعلــق  خــاص فــي ابتكــار حلــول

بموضوع معين خالل فترة زمنية معينة، وآلية تغيير األفكار بتغير المواقـف للحـصول علـى                

ردود أفعال مختلفة تساعد في إيجاد حلـول غيـر تقليديـة، ورؤيـة المـشكالت المتـشابكة                  

  .في الموقف الواحد

 

@      @      @ 
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 اجع العربيةالمر
العوامـل المـؤثرة علـى الـسلوك اإلداري االبتكـاري لـدى المـديرين فـي قطـاع              ) ١٤٢١(أيوب، ناديـا حبيـب       

 ٥١-١، ١، عدد ٤٠البنوك التجارية السعودية، مجلة اإلدارة العامة، مجلد 

الحكومــة االلكترونيــة مــن االســتراتيجية إلــى التطبيــق، بيــروت، المؤســسة        ) ٢٠٠٤(بــدران، عبــاس   

 ربية للدراسات والنشرالع

 ، علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري، دار الفكر العربي، مصر)٢٠٠٦(البهي، فؤاد السيد  

الدليل االرشادي للمشاركة االلكترونية للجهات الحكومية في       ) ٢٠١١(حكومة االمارات االلكترونية     

  العربية المتحدة، اإلماراتدولة 

https://www.szhp.gov.ae/Documents/ePolicy/eParticipationPolicyArabic.pdf 

نظـم المعلومــات اإلداريــة المحوســبة وأثرهـا علــى االبــداع لــدى   ) ٢٠٠٨(الحيـدري، مــشير حــزام أحمــد   

 العاملين في قطاع االتصاالت اليمني، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردن

ية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين     عالقة القيادة التحويل  ) ٢٠١٠(خلف، محمد كريم     

 في الجامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة

أثـر اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات علـى       .)٢٠٠٨( الحنيطـي، محمـد فـالح     ؛الخوالدة، رياض عبداهللا   

، ٢ دد، عـ ٣٥ لـد ، مج)األردن(لعلوم اإلدارية ا-دراسات  .اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة األردنية 

٣٤٢ – ٣٢٠ 

ــود، ماجــد محمــد     ــدى      ) ٢٠١٢(الزي ــداع اإلداري ل ــا المعلومــات وعالقتهــا باإلب درجــة ممارســة تكنولوجي

، ١٣مديري المدارس الثانوية الحكومية في مملكة البحرين، مجلـة العلـوم التربويـة والنفـسية، مجلـد          

 ٤١-١٣، ٢عدد 

أثـر المتغيـرات التنظيميـة علـى مـستوى االبـداع اإلداري للعـاملين فـي                 ) ٢٠٠٢( يوسف   السليم، عبداهللا  

 األجهزة األمينة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية



 

 
٥٨ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

الحكومــة اإللكترونيــة ثــورة القــرن الحــادي والعــشرين فــي     ) ٢٠١١(الــشريف، طــالل عبــداهللا حــسين    

 اإلدارة العامة، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديثتطوير 

ــشناق، رفعـــت عـــودة اهللا، والـــضمور، فيـــروز مـــصلح        العالقـــة بـــين اســـتخدام تكنولوجيـــا    ) ٢٠٠٩(الـ

دراســة تطبيقيــة علــى الــشركات المــساهمة العامــة األردنيــة، مجلــة  : المعلومــات واالبــداع التنظيمــي

 ٢١١-١٨٧، ١، عدد ١٦المنارة، مجلد 

دور الحكومـة االلكترونيـة فـي تحـسين جـودة الخـدمات الحكوميـة،         ) ٢٠٠٧(ني، علي حسين    الصوفا 

 رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس

دراســة : أثــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات علــى االبــداع التنظيمــي ) ٢٠٠٣(الــضمور، فيــروز مــصلح  

يـة، رسـالة ماجـستير، الجامعـة األردنيـة،          تطبيقية على الـشركات الـصناعية المـساهمة العامـة األردن          

 األردن

دراسة : دور أنظمة المعلومات في تحقيق االبداع المؤسسي      ) ٢٠٠٤(الطبيشات، علي محمود عطية      

 استكشافية في قطاع الهندسة الطبية األردني، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، األردن

ــا المعلومــات و اإلتــصاالت فــي تنميــة    مــدى إمكانيــة توظيــف   .)٢٠١١(عاشــور ، محمــد علــي    تكنولوجي

-المجلـة التربويـة    .اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين بمديريات التربية و التعليم في سـلطنة عمـان       

 ٢٠٥ – ١٥٣  ،١٠١ دد ع،٢٦ لد مج،الكويت 

دليـــل تـــصميم وتنفيـــذ البحـــوث فـــي العلـــوم االجتماعيـــة، مـــنهج  ) ٢٠١٣(عبـــدالرحمن، طـــارق عطيـــة  

 طبيقي لبناء المهارات البحثية، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، الرياضت

دور ومكانة الحكومة االلكترونية فـي األنظمـة الـسياسية المقارنـة، رسـالة        ) ٢٠١٤(عبداللطيف، باري    

 دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
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المعلومات وأثرها في القيادة اإلبداعية جودة ) ٢٠١٤(العضايله، رائد محمد، وأبوسمهدانه، مروه خضر     

ــيم           مــن وجهــة نظــر العــاملين فــي البنــك اإلســالمي األردنــي لالســتثمار والتمويــل فــي محافظــات إقل

 ٤٢٥-٤٠٤، ٣، عدد ١٠الجنوب، المجلة األردنية في إدارة االعمال، مجلد 

لة ماجستير، جامعة نـايف     ، واقع االبداع اإلداري وأساليب تطويره، رسا      )٢٠٠٥(العواد، عبداهللا محمد     

 العربية للعلوم األمنية، الرياض

 الحكومة االلكترونية واإلدارة المعاصرة، عمان، دار اسامة للنشر والتوزيع) ٢٠١٠(القدوة، محمود  

الحكومــة اإللكترونيــة النمــاذج والتطبيقــات والتجــارب الدوليــة، عمــان، دار    ) ٢٠١١(المبيــضين، صــفوان  

 ر والتوزيعاليازوري العلمية للنش

الحكومـة االلكترونيـة بـين النظريـة والتطبيـق، القـاهرة، دار الجامعـة           ) ٢٠٠٨(مطر، عصام عبـدالفتاح      

 الجديدة

 الموقع االلكتروني لبرنامج التعامالت االلكترونية يسر،  

http://www.yesser.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

دراسة ميدانية  : دور نظم المعلومات وأثرها في مستويات االبداع      ) ٢٠١٠(النجار، فايز، وملكاوي، نازم      

، ٢٦ دفي شركات التأمين األردنية، مجلة جامعـة دمـشق للعلـوم االقتـصادية والقانونيـة، األردن، مجلـ                 

 ١٤٨-١٢٥، ٢عدد 

وجيا نظم المعلومـات اإلداريـة المدركـة فـي الـسلوك         أثر جودة تكنول  ) ٢٠٠٩(النوايسة، كفى حمود     

اإلبــداعي لــدى مــستخدمي نظــام المعلومــات فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، مجلــة دراســات العلــوم      

 ٣٥٨-٣٣٢، ٢، عدد ٣٦اإلدارية، مجلد 

 الحكومة االلكترونية الواقع واآلفاق، القاهرة، مجموعة النيل العربية) ٢٠٠٦(الهوش، أبوبكر محمد  
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ــاض، معهــد اإلدارة     )٢٠٠٥(اســين، ســعد غالــب   ي  ــة، الري ــة وآفــاق تطبيقاتهــا العربي ، اإلدارة االلكتروني

 العامة

 المراجع األجنبية
 Alalwan, J. and Thomas, M. A. “A Holistic Framework to Evaluate E-

government Systems” (٢٠١١), In Proceedings of the Americas Conference 

on Information Systems 

 Amabile, T. M., & Sensabaugh, S. J. (١٩٩٢). High creativity versus low 

creativity: What makes the difference. Readings in innovation, ٢٨-١٩ 

 Bertot, J. C., Jaeger, P. T. & Grimes, J. M. (٢٠١٠), Using ICTs to create a 

culture of transparency: E-government and social media as openness and 

anti-corruption tools for societies, Government Information Quarterly, 

٢٧١–٢٦٤ ,(٣)٢٧ 

 Bonsón, E., Royo, S., & Ratkai, M. (٢٠١٥). Citizens' engagement on local 

governments' Facebook sites. An empirical analysis: The impact of 

different media and content types in Western Europe. Government 

Information Quarterly, ٦٢-٥٢ ,(١)٣٢. 

 Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (٢٠١٢). Local e-government 

٢٫٠: Social media and corporate transparency in municipalities. 

Government information quarterly, ١٣٢-١٢٣ ,(٢)٢٩. 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦١

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 Bwalya, K.J. (٢٠٠٩) Factors affecting adoption of e-government in 

Zambia, Electronic Journal of Information Systems in Developing 

Countries, ١٣-١ ,(٤)٣٨ 

 Cho, H. & Hwang, S. (٢٠١٠), Government ٢٫٠ in Korea: Focusing on e-

participation services, In Reddick, C. G. (Ed.) Politics, Democracy and E-

Government: Participation and Service Delivery, Hershey, PA: IGI 

Publishing, ١١٤–٩٤ 

 Lathrop, D. & Ruma, L. (٢٠١٠) Open Government: Collaboration, 

Transparency, and Participation in Practice, Sebastopol, CA: O’Reilly 

Media 

 McNutt, K. (٢٠١٤). Social Media and Government ٢٫٠. The Johnson-

Shoyama Graduate School of Public Policy. Np, nd Web, ١٩ 

 Meijer, A. J., Koops, B. J., Pieterson, W., Overman, S., & ten Tije, S. 

(٢٠١٢). Government ٢٫٠: Key challenges to its realization. Electronic 

journal of e-Government, ٦٩-٥٩ ,(١)١٠ 

 Misuraca, G. C. (٢٠٠٩). E-Government ٢٠١٥: Exploring m-government 

scenarios, Between ICT-driven experiments and citizen-centric 

implications, Technology Analysis & Strategic Management, ٤٠٧ ,(٣)٢١-

٤٢٤ 



 

 
٦٢ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

 Nam, T. (٢٠١٢). Citizens’ attitudes toward open government and 

government ٢٫٠. International review of administrative sciences, (٢)٧٨, 

٣٦٨-٣٤٦ 

 Osimo, D. (٢٠٠٨) Web ٢٫٠ in Government: Why and How? JRC Scientific 

and Technical Reports, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg 

 Ostergaard, S. D., & Hvass, M. (٢٠٠٨) eGovernment ٢٫٠ - How can 

Government benefit from web ٢٫٠? Journal of Systemics, Cybernetics & 

Informatics, ١٨-١٣ ,(٦)٦ 

 Sáez Martín, A., Haro de Rosario, A., & Caba Pérez, M. D. C. (٢٠١٥). 

Using Twitter for Dialogic Communication: Local Government Strategies 

in the European Union. Local Government Studies, (ahead-of-print), ٢٤-١. 

 Sandoval-Almazan, R. and Gil-Garcia, J.R. (٢٠١٢), Government–Citizen 

Interactions Using Web ٢٫٠ Tools: The Case of Twitter in Mexico, Web 

٢٫٠ Technologies and Democratic Governance, Public Administration and 

Information Technology, ٢٤٨-٢٣٣ ,١ 

 Sekaran, U. (٢٠٠٦) Research Methods of Business-A Skill-Building 

Approach, ٤th edition, John Wiley and Sonc, Inc. 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦٣

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 Shelley, M.C. Thrane, L. & Shulman, S.W. (٢٠٠٦) Lost in cyberspace: 

barriers to bridging the digital divide in e-politics, International Journal of 

Internet and Enterprise Management, ٢٤٣–٢٢٨ ,(٣)٤ 

 Sivarajah, U., Irani, Z., & Jones, S. (٢٠١٤, January). Application of Web 

٢٫٠ technologies in e-government: A United Kingdom case study. In 

System Sciences (HICSS), ٤٧ ٢٠١٤th Hawaii International Conference on 

(pp. ٢٢٣٠-٢٢٢١). IEEE 

 Sun, P. L., Ku, C. Y., & Shih, D. H. (٢٠١٥). An implementation framework 

for E-Government ٢٫٠. Telematics and Informatics, ٥٢٠-٥٠٤ ,(٣)٣٢ 

 Thornton, R. A. (٢٠١٠), Texas State Agency Websites: A Descriptive 

Assessment of Attributes that Support Online Citizen Engagement, 

Applied Research Projects, Texas State University-San Marcos. Paper 

٣٤٧ 

 Wallas, G (١٩٢٦) The Art of Thought. New York: Harcourt Brace 

 West, M.A. (١٩٩٠) The social psychology of work group innovation. In 

Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational 

Strategies (eds M.A. West and J.L.Farr) Wiley, London 

 Wijnhoven, F., Ehrenhard, M., & Kuhn, J. (٢٠١٥). Open government 

objectives and participation motivations. Government Information 

Quarterly. 



 

 
٦٤ 

القدرات اإلبداعية على تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية أثر استخدام 
 السعوديةلكة العربية بالممموظفي األجهزة الحكومية بمدينة الدمام ل
جعفر بن أحمد العلوان. د

 Zain, M. Rose, R.C. Abdullah, I. and Masrom, M. (٢٠٠٥) The relationship 

between information technology acceptance and organizational agility in 

Malaysia, Information & Management, ٨٣٩-٨٢٩ ,(٦)٤٢ 

@      @      @ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦٥

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 مرفقات الدراسة
 االستبانة

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

ط الضوء على اسـتخدام     ندعو سعادتكم للمشاركة في هذه الدراسة المعدة لتسلي       

تكنولوجيــا الجيــل الثــاني مــن الحكومــة االلكترونيــة فــي األجهــزة الحكوميــة الــسعودية      

وبصفتكم أحد موظفي األجهزة الحكوميـة فـإن لمـشاركتكم فـي تعبئـة              . بمدينة الدمام 

نـــشكر لكـــم ســـلفاً . االســـتبانة المرفقـــة عظـــيم األثـــر فـــي انجـــاز أهـــداف هـــذه الدراســـة  

ــستخدم     مــشاركتكم ونحــيطكم   علمــاً أن جميــع البيانــات ســتُعامل بــسرية تامــة وستُ

 .لألغراض البحثية فقط

 معلومات عامة: الجزء األول
 :العمر .١

 
  سنة٣٠أقل من  •

  سنة٣٩-٣٠ •

  سنة٤٩-٤٠ •

  سنة فأكثر٥٠ •

 
 :المؤهل العلمي .٢

 
 ثانوي فأقل •

 دبلوم بعد ثانوي •

 جامعي •

 دكتوراه/ ماجستير •
ســنوات الخبــرة فــي  .٣

 العمل
 

  سنوات١٠أقل من  •
  سنة١٩-١٠ •
  سنة فأكثر٢٠ •

 :المرتبة الوظيفية .٤

 
 أقل من المرتبة الخامسة •

 من الخامسة إلى التاسعة •

 المرتبة العاشرة فأعلى •
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هــل يتواصــل الجهــاز الحكــومي الــذي تعملــون فيــه مــع المــستفيدين مــن خــالل        .٥

تكنولوجيـــا الجيـــل الثـــاني مـــن الحكومـــة االلكترونيـــة مثـــل وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي  

 الحديثة كتويتر وفيس بوك ولنكد ان وغيرها؟

 نعم •

 ال •

 ال أعلم •

 نأمـل مـنكم االكتفـاء بالبيانـات     بال أعلم أو بالإذا كانت اإلجابة على السؤال السابق      

 واعادتهـــا إلينـــا شـــاكرين مـــشاركتكم معنـــا فـــي هـــذه عـــدم اكمـــال االســـتبانةاألوليـــة و

 .الدراسة

 يل الثاني للحكومة االلكترونيةمدى استخدام تكنولوجيا الج: الجزء الثاني

  
يانا نادرا أبدا

اح
 

 دائما غالبا

ــا مـــــع    .١ ــة التـــــي أعمـــــل بهـــ تتواصـــــل الجهـــ
المستفيدين مـن خـالل تكنولوجيـا الجيـل      

مثـل وسـائل    (الثاني للحكومة االلكترونيـة     
ــة كتـــــويتر     ــاعي الحديثـــ ــل االجتمـــ التواصـــ

 )وفيس بوك ولنكد ان وغيرها

     

ين نُفــــضل عنــــد التواصــــل مــــع المــــستفيد .٢
اســــتخدام وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي 

 الحديثة على الوسائل التقليدية

     

عنــد التواصــل مــع المــستفيدين مــستقبالً      .٣
ــل    ــائل التواصــــــ ــتخدام وســــــ ــوي اســــــ ننــــــ

 االجتماعية الحديثة قدر المستطاع
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سنة
ن 
ل م
أق

 

نة 
س

ن 
بي

ين
سنت

و
ن و 
نتي
س

ن 
بي

٣ 
ت
نوا
س

 

ن 
بي

ت ٤ و ٣
نوا
س

ن  
ر م
كث
أ

٥ 
نوا
س

 ت

منــــــــذ متــــــــى وأنــــــــتم تتواصــــــــلون مــــــــع  .٤
ــا   المـــــستفيدين باســـــتخدام تكنولوجيـــ
 الجيل الثاني من الحكومة االلكترونية؟

     

 

 تطبيقات تكنولوجيا الجيل الثاني من الحكومة االلكترونية: الجزء الثالث

ما هي تطبيقات تكنولوجيا الجيل الثاني من الحكومة االلكترونيـة المـستخدمة             .١

 )الرجاء اختيار جميع ما ينطبق(الحكومي؟ من قبل الجهاز 

 الروابط الخاصة بتقديم االقتراحات والمالحظات  •

 المنتديات االلكترونية •

  المدونات االلكترونية •

 الدردشة االلكترونية  •

  استقصاء رضا المستفيدين  •

 وسائل التواصل االجتماعي كتويتر وفيسبوك ويوتيوب •

 تطبيقات األجهزة الذكية كالواتس اب •

افـــذة لتعليقـــات المـــستفيدين والموجـــودة أســـفل كـــل صـــفحة مـــن صـــفحات   ن •

 األخبار التي تنشر على الموقع االلكتروني للجهاز الحكومي

 _________________________) اذكرها(أخرى  •
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 القدرات االبداعية: الجزء الرابع

 األصالة: البعد األول
يــــــساعد اســـــــتخدام تكنولوجيـــــــا الجيـــــــل الثـــــــاني  

 :رونية علىللحكومة االلكت

أوافــــــــق 
 بشدة

 أوافق

ايد
مح

فق 
أوا

ال 
 

ال أوافــــق 
 بشدة

أنجــاز مــا يــسند إلــي مــن أعمــال بأســلوب   .١
 متجدد

     

تقويــــة شــــعوري بــــأن إجــــراءات العمــــل .٢
بحاجة إلى عملية تطوير مـستمرة بعيـدا         

 عن الروتين

     

ابتعــــادي عــــن تقليــــد اآلخــــرين فــــي حــــل .٣
 العمل المشكالت التي تعترض سير

     

 الطالقة الفكرية: البعد الثاني
 :يساعد استخدام تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية على

      تقديم أفكار جديدة ألساليب العمل.٤

تقــديم حلــول جديـــدة للمــشكالت التـــي    .٥
 تواجهني في العمل

     

ــسريعة    .٦ ــول الـــــ ــار والحلـــــ ــرح األفكـــــ طـــــ
 لمواجهة مشاكل العمل

     

 الجديــدة لتطــوير العمــل   تقــديم األفكــار .٧
 بتلقائية ويسر

     

تقديم أكثر من فكرة خـالل فتـرة زمنيـه       .٨
 قصيرة

     



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦٩

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 المرونة الذهنية: البعد الثالث
 :يساعد استخدام تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية على

ــرأي المخــالف لرأيــي لالســتفادة    .٩ معرفــة ال
 منه

     

      عدم صحتهتغيير موقفي عندما أقتنع ب.١٠

إحداث تغييرات في أسـاليب العمـل بـين         .١١
 فترة وأخرى

     

      النظر لألشياء من زوايا مختلفة.١٢

 
 الحساسية للمشكالت: البعد الرابع

 :يساعد استخدام تكنولوجيا الجيل الثاني للحكومة االلكترونية على

أوافق   
 بشدة

ايد أوافق
مح

فق 
أوا

ال 
 

ال أوافق 
 بشدة

       بمشكالت العمل قبل حدوثهاالتنبؤ.١٣

التخطـــيط لمواجهـــة مـــشكالت العمـــل  .١٤
 الممكن حدوثها

     

ــا     .١٥ ــضعف فيمـ ــصور أو الـ ــه القـ ــة أوجـ معرفـ
 أقوم به من عمل

     

ــة الكتـــــــشاف   .١٦ ــة دقيقـــــ امتالكـــــــي لرؤيـــــ
المشكالت التي يعاني منها اآلخرون فـي       

 العمل
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The Influence of Using the Second Generation of E-Government Technology 

on the Innovative Abilities of Government Employees in Dammam City in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

Dr. Ja`far bin AHmad Al-Alwaan 

Institute of Public Administration 

 Eastern Province Branch 

Abstract: 

The aim of this study is to determine the level of usage of the second 

generation of e-government technology by Saudi government bodies and its 

influence on the innovative abilities of employees (in terms of originality, 

fluency, flexibility and sensitivity to problems) in Dammam city. To achieve 

these objectives, the study uses the social survey method. 

The study concludes that there is a high-level usage of the second generation 

of e-government technology in government bodies in Dammam city. It also finds 

that there is a statistically significant influence at the level of 5% of the second 

generation of e-government technology usage on the four dimensions of 

employees' innovative abilities (Originality, fluency, flexibility and sensitivity to 

problems). In light of the results, the following recommendations can be made: 

(1) the most important is the need for the institution to measure the usage level of 

the second generation of e-government technology, as it diagnoses the current 

situation of the relationship between the government body and this new 

technology; (2) in addition, there is a persistent need for considering different 

categories of beneficiaries as the major component for the inputs and outputs of 

the second generation of e-government technology. 

Keywords: innovation abilities, second generation of e-government 

technology, originality, fluency, flexibility, sensitivity to problems. 
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 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية 

 
 بالجامعات السعودية الحكومية

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د
  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-قسم االقتصاد

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :∗ملخص الدراسة
المصارف اإلسالمية بعد أربعة عقود من العمل المصرفي، من وتقويم     تهدف هذه الدراسة لسبر 

الل عرض موجز لنشأتها وتطورها، ثم أبرز إنجازاتها، مع بيان التحديات والعقبات الني تواجهها، وأخيراً خ
 .االنتقادات التي توجه لها ومناقشة هذه االنتقادات

 أن المصارف اإلسالمية تعد إضافة حقيقية ومؤثرة للقطاع المصرفي     وقد أكدت نتائج الدراسة
، وقد أدت أدواراً كبيرة ومهمة في خدمة االقتصادات التي تعمل فيها، ومع ذلك فإن الواقع العملي لها بعامة

أقل مما يتمناه ويؤمله محبوها ومؤيدوها، فهناك أوجه خلل وقصور ظاهر، ال يتناسب مع مكانة وسمعة 
ن إرجاعها جميعاً وامكانات هذه المصارف، مع التأكيد على أن أسباب هذا الخلل والقصور ال يمك

للمصارف اإلسالمية وحدها، بل تشترك معها الجهات الرقابية الرسمية، والجهات العلمية واألكاديمية، 
ومن جهة أخرى فإن الحاجة ماسة لوجود مرجعية شرعية عليا في مجال المصرفية اإلسالمية بخاصة 

 .والمالية اإلسالمية بعامة
 :الكلمات الدالة على البحث

 .د االسالمي، المصرفية اإلسالمية، الرقابة الشرعية، المعامالت المالية، السياسات االقتصادية االقتصا

                                                 
 يتقدم الباحث بالشكر إلى عمادة البحـث العلمـي فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية لـدعمها               ∗

 .وتمويلها لهذا البحث ضمن برنامج تمويل المشروعات البحثية في الجامعة
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 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

 :المقدمة
    الحمــد هللا رب العــالمين والــصالة والــسالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين، نبينــا        

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

   فقـد كــان وجـود مــصرف إســالمي حلمـاً يــراود الكثيـر مــن أبنــاء األمـة اإلســالمية، ثــم      

ن المخلـصين قبـل   تحققت هذه األمنية بفـضل اهللا ثـم بجهـود عـدد مـن العلمـاء والمفكـري         

أربعــة عقــود، فظهــرت المــصارف والمؤســسات الماليــة اإلســالمية وانتــشرت فــي غالبيــة      

ــر اإلســالمية، وفــرض القطــاع            ــدول غي ــضا مــن ال ــر أي ــدان المــسلمين، بــل وفــي عــدد كبي بل

المصرفي اإلسالمي نفسه على قطاع المال واألعمـال المحلـي واالقليمـي والعـالمي واتـسع                 

نتــشار المــصارف اإلســالمية واضــحا للعيــان كمــا باتــت أدوات هــذه  حجــم أنــشطته، وبــات ا

المـــصارف أكثـــر فاعليـــة وأثـــراً، ولقيـــت إقبـــاالً واســـعاً، واســـتقطبت شـــريحة كبيـــرة مـــن    

 .المتعاملين

    وأوجــدت المــصارف اإلســالمية نوعــا مــن التعامــل المــصرفي لــم يكــن موجــودا قبــل   

عتمـاد علـى مبـدأ المـشاركة بـين المـصرف       ذلك فـي القطـاع المـصرفي التقليـدي، أال وهـو اال       

والعميل في األرباح والخسائر، بدال من أسس التعامل التقليدي القائم على مبـدأ المديونيـة               

 .، وتقديم األموال فقط دون المشاركة في العمل)الدائن/المدين(

    كمـــا أوجـــدت صـــيغاً ووســـائل جديـــدة للتعامـــل التمـــويلي واالســـتثماري فـــي جميـــع 

المرابحــة، المــشاركة، ( االقتــصادية، وهــي صــيغ االســتثمار والتمويــل اإلســالمية  القطاعــات

، وممـا زاد مـن أهميـة المـصارف اإلسـالمية أنهـا تنظـر إلـى           ...)المضاربة، االستصناع، السلم،    

االستثمار على أنـه تنميـة للمجتمـع، وبنـاء علـى هـذه النظـرة تعـددت وتنوعـت أهـداف هـذه                     

دة؛ كاســتثمار األمــوال وفقــا لمتطلبــات هــذا العــصر وبمــا     المــصارف لتحــوي مــضامين جديــ  

يخدم خطط التنمية، والتصدي لمعالجة المشكالت االقتصادية واالجتماعية في المجتمـع   
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مع االلتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية، وبذلك كوّنت المـصارف اإلسـالمية لهـا شخـصية               

ى أسـس مـستوحاة مـن أصـول         متميزة وسمات مستقلة في الناحية االقتصادية، قائمة علـ        

 .الشريعة االسالمية

   وبعـــد مـــرور أربعـــة عقـــود علـــى نـــشأتها، ومـــع هـــذا النمـــو الملحـــوظ فـــي مـــسيرتها،  

والتوسع الكبير في خدماتها، فإن الحاجة تبـدو ماسـة لدراسـة المـسيرة وتتبـع الخطـوات                

نـشأت مـن    وتقويم الذات وتلمس مواطن العثرات، لمعرفـة مـدى تحقيقهـا لألهـداف التـي أُ               

 . أجلها، والكشف عن مكامن القوة ومواطن الضعف فيها

 :أهمية الدراسة: أوالً
    ممــا ســبق تنبــع أهميــة هــذه الدراســة لكونهــا تلقــي الــضوء علــى جانــب مهــم مــن         

الجوانب التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي، المتمثـل فـي المـصرفية اإلسـالمية، فتعـرض بإيجـاز             

هـا هـذه الـصناعة، وتعمـل علـى تقييمهـا، مـن خـالل عـرض                  للمحطات المختلفة التي مرت ب    

ــان مــدى          ــة مناقــشتها وبي االنجــازات والتحــديات، ثــم االنتقــادات الموجهــة لهــا مــع محاول

 .مصداقيتها، وتقديم المقترحات والتوصيات

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها: ثانياً
بحــدث اقتــصادي      استبــشرت األمــة اإلســالمية فــي الربــع األخيــر مــن القــرن الماضــي     

كبير، وهو تأسيس أول مصرف إسالمي ال يتعامل بالفوائد الربوية أخذاً وال إعطاء، ويلتـزم               

 . بأن تكون معامالته وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها

    ثـــم تـــال ذلـــك مجموعـــة أخـــرى مـــن المـــصارف اإلســـالمية التـــي بـــدأت فـــي الظهـــور     

 الـبالد اإلسـالمية وخارجهـا مـا يزيـد عـن خمـسمائة        واالنتشار والتطور، حتى بلغ عددها في  

مصرف، باإلضافة إلى ما يقارب ثالثمائة فـرع أو نافـذة إسـالمية فـي بنـوك تقليديـة فـي عـام                       
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تريليــون دوالر، ) ١٫٦(م ٢٠١٥، كمــا بلــغ إجمــالي األصــول الماليــة اإلســالمية فــي عــام    ١م٢٠١٣

األمــر الــذي جعــل منهــا عالمــة  . ٢م٢٠٢٠تريلــون دوالر فــي عــام ) ٤٫٢(ومــن المتوقــع أن يبلــغ 

  .كبيرة في النظام المالي والمصرفي العالمي

    واآلن وبعد مـضي مـا يزيـد عـن األربعـين عامـا علـى إنـشاء أول مـصرف إسـالمي، وقـد                

ــر         ــدم والتعثـ ــل والتقـ ــات والمراحـ ــن المحطـ ــدد مـ ــصير بعـ ــي القـ ــا الزمنـ ــالل عمرهـ ــرت خـ مـ

 : ل االجابة عن األسئلة اآلتيةواالنجازات والعقبات، فإن الدراسة تحاو

إلى أين وصلت هذه المصارف في تعامالتها اإلسالمية؟ وبعبارة أخـرى هـل هـي حقـاً                  -

 مصارف إسالمية تراعي الضوابط الشرعية في جميع معامالتها؟ 

هــل أدت الــدور المطلــوب منهــا علــى الوجــه األكمــل؟ أم أن أوضــاعها ال تــزال فــي           -

 إلصالح؟حاجة إلى مزيد من المراجعة وا

 هل حققت هذه المصارف األهداف التي سعت إليها، أو جزءاً منها؟ -

                                     
لمــصرفية اإلســالمية، نــدوة المــصارف اإلســالمية بــين تحــديات   واقــع وتحــديات صــناعة ا محمــد البلتــاجي، .  د١

 .  ١٨-١٧م، ص ٢٠١٤ أبريل ١٢-١١ الواقع ورهانات المستقبل، فاس، المغرب،
 مؤسسة تعمـل    ٧٠٠ أكثر من    ،م٢٠١٤بلغ في عام    ف ،كما ازداد عدد المؤسسات المالية اإلسالمية إجماال      

 :ارف العربيةموقع اتحاد المص : انظر، دولة حول العالم٦٠في 
http://www.uabonline.org/en/research/financial/١٥٧٨١٥٩١١٦٠٨١٥٨٥١٥٧٥١٥٧٨١٥٧٥١٦

٠٤١٥٧٨١٦٠٥/٧٦٩٨/٠ 
أحمد محمد علي كلمة أمام الجلـسة االفتتاحيـة للمـؤتمر العـالمي العاشـر لالقتـصاد والتمويـل اإلسـالمي                 .  د ٢

   http://almesryoon.com                  :       المصدر). ٢٠١٥ مارس ٢٣(  الدوحةفيالذي افتتحت أعماله 

سـالمية  صول الماليـة اإل   وقدرت دراسة قامت بها شركة بيتك لألبحاث، بيت التمويل الكويتي إجمالي األ               
م، ٢٠١٤ف األول مـن عـام    ميركـي فـي نهايـة النـص       أتريليـون دوالر    ) ١٫٩ (في مختلف أنحاء العـالم بلـغ حـوالي        

 : انظر،تريليون دوالر) ٥٫١(صول المصرفية االسالمية العالمية بلغت ن قيمة األأو
http://www.kuwaitnews.com/business/reports/٠٠-٠٠-١٤-٠٧-٠٢-٢٠١٤-٥٨٥٤٥ 
http://cutt.us/٧Iszk 
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ــأمول فـــي مراقبـــة      - هـــل قامـــت الهيئـــات الـــشرعية فـــي تلـــك المـــصارف بـــدورها المـ

 المعامالت المصرفية؟ 

 ما االنجازات التي حققتها هذه المصارف؟ وما العقبات التي تعترض مسيرتها؟ -

 رف؟ وما مدى مصداقية هذه االنتقادات؟ما االنتقادات التي توجه لهذه المصا -

 :هدف الدراسة: ثالثاً
    تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مسيرة المصارف اإلسالمية من خالل الواقع العملي            

والممارســات التطبيقيــة لهــذه المــصارف، وعــرض االنجــازات التــي اســتطاعت تحقيقهــا،      

وال تهـــدف . يـــة علميـــة محايـــدةوالعقبـــات التـــي تواجههـــا، واالنتقـــادات الموجهـــة لهـــا برؤ 

 .لمقارنة الوضع االفتراضي المثالي للمصرف اإلسالمي مع الواقع الفعلي

         :      الحدود الموضوعية: رابعاً
ــات        ــذ والمنتجـ ــالمية، والنوافـ ــصارف اإلسـ ــام المـ ــا العـ ــي إطارهـ ــة فـ ــشمل الدراسـ      تـ

 .مكان معين أو دولة محددةالمصرفية اإلسالمية في البنوك التقليدية، دون التقيد ب

 :    الحدود الزمانية: خامساً 
، )م١٩٧٥(    تغطــي الدراســة الفتــرة الزمنيــة الممتــدة منــذ نــشأة المــصارف اإلســالمية   

 .م٢٠١٥وحتى نهاية عام 

 :الدراسات السابقة :سادساً
 نظرأ ألهمية هذا الموضوع فقد تم تناوله في عدد من الندوات والمؤتمرات والملتقيـات     

العلمية، في أوقات مختلفة، ومن زوايا متنوعة، ومن أبرز هـذه الدراسـات باللغـة العربيـة مـا            

 :١يلي

                                     
 ).تاريخ النشر(تم ترتيب هذه الدراسات وفق ترتيبها الزمني  ١
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ــالمية   . ١ ــة اإلسـ ــسات الماليـ ــة المؤسـ ــيم تجربـ ــي،  . د .، أتقيـ ــود البعلـ ــد محمـ عبدالحميـ

 .م٢٠٠١المؤتمر األول للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

فة تماما عن رؤية هـذه الدراسـة؛ حيـث            وقد عرض الباحث دراسته وفقاً لرؤية مختل      

ــذا        يقــارن الواقــع العملــي للمــصارف االســالمية مــع النمــوذج االفتراضــي لهــذه المــصارف، ول

 :قسم دراسته إلى سبعة أقسام، وهي

 . المصارف اإلسالمية بين الواقع والنموذج األمثل -

 للعالميـــة التحـــدي األكبـــر .   العولمـــة األوروبيـــة واألمريكيـــة والعالميـــة اإلســـالمية     -

 .اإلسالمية

 . تاريخ المصرفية اإلسالمية يرجع إلى العصر األول -

 . واجب استثمار المال في ذاته شرعاً وما يتطلبه من نموذج أمثل للمصارف -

 .  طبيعة المصرفية اإلسالمية ودور النموذج األمثل للمصارف اإلسالمية -

 .المية الشريعة رؤية الباحث للنموذج األمثل للمصارف اإلسالمية في ظل ع -

  ،تقييم تجربة المصارف اإلسالمية من خالل استعراض الدراسـات العلميـة عنهـا            . ٢ 

راشد بن أحمد العليوي، المجلـة العلميـة للبحـوث والدراسـات التجاريـة، جامعـة حلـوان،          . د

 ).م٢٠٠٢(العدد الثاني 

ــتقراء ا     ــد الباحـــث إلـــى تقـــويم تجربـــة المـــصارف اإلســـالمية باسـ لبحـــوث       وقـــد عمـ

والدراسات التي كتبت عن  هذا الموضوع وفق التوزيع الجغرافي، فعرض لكـل دولـة علـى                  

حــدة، واختــار عــدداً مــن مــصارفها، حيــث عــرض لتقيــيم المــصارف فــي المملكــة العربيــة        

،  ثـم عـرض الباحـث        ...السعودية، ثم قطر، ثم الخليج، فاألردن، فمصر وهكذا لبقيـة الـدول           

داً من المصارف دون التقيد بدولة معينـة، ومـنهج الباحـث يقـوم              لدراسات أخرى تناولت عد   
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ومـدى االلتـزام بالـضوابط     ) أو المجموعـة محـل الدراسـة      ( على تقييم تعامالت كل مـصرف     

الشرعية، من خالل اسـتعراض الدراسـات التـي تناولـت هـذا المـصرف، وهـذه الدراسـة مـن                     

المية، ولكنهــا ركــزت علــى  أشــمل الدراســات التــي تناولــت تقيــيم تجربــة المــصارف اإلســ   

 .جانب االلتزام بالضوابط الشرعية وفق منهج محدد، وفي فترة زمنية محددة

للمستشار ، المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة .٣ 

المــؤتمر العــالمي الثالــث لالقتــصاد اإلســالمي، جامعــة أم القــرى، عبــد الملــك يوســف الحمــر، 

 .م٢٠٠٥، هـ١٤٢٦كرمة، مكة الم

 :   وهذه الدراسة كما نص الباحث تهدف إلى

التــذكير والتوعيــة بظــاهرة المؤســسات المــصرفية مــن منظــور مقاصــد االقتــصاد    : أوالً

 .اإلسالمي

عالقة المصارف اإلسالمية بالتنمية، وذلك من خالل تحليل استبانة وزعت علـى            : ثانياً

كي توضح مرونة التطبيقات حسبما تعرضه بعض عدد محدود من المصارف ذات العالقة ل    

 .الحاالت كأمثلة للعمليات المصرفية

 .إشارات إلى أهمية تصحيح مسيرة التنمية بوجه عام: ثالثاً

 . وكما يتضح من أهداف الدراسة فإنها مختلفة تماما عن هذه الدراسة

يدة على ضوء تقييم المجهود التنظيري للبنوك اإلسالمية والحاجة إلى مقاربة جد. ٤

  ،ثالثة عقود من التجربة الميدانية وأثر العولمة المالية على الـصناعة المـصرفية اإلسـالمية              

، المــؤتمر العــالمي الــسابع لالقتــصاد اإلســالمي، مركــز أبحــاث االقتــصاد     بــو جــالل  محمــد .د

 .م٢٠٠٨، ١اإلسالمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، مج 
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إن الهــدف المتــوخى مــن خــالل هــذا  : (الباحــث علــى    تهــدف هــذه الدراســة كمــا نــص  

البحــث لــيس دراســة وتقيــيم إنجــازات التجربــة المــصرفية اإلســالمية علــى اعتبــار أن عــدداً 

بحثنــا هــذا يتــدرج ضــمن  كبيــراً مــن االقتــصاديين والمتخصــصين قــد قــاموا بهــذا الجهــد، إن 

لى ضوء الثالثة عقود من   محاولة أكاديمية لالرتقاء بنظرية البنوك اإلسالمية وتحسينها ع       

ولهــذا تتــضمن ورقــة البحــث هــذه محاولــة علميــة جــادة فــي      (، )التجربــة علــى أرض الواقــع 

تقديرنا إلعادة صياغة نظرية البنوك اإلسالمية صياغة تأخـذ بعـين االعتبـار االنجـازات التـي       

، فالباحــث يهــدف لتحــسين  )حققتهــا التجربــة والقــصور الــذي ســجله المجهــود التنظيــري   

مل الفكري المتعلق بالمصارف اإلسالمية، ويرى أنه يتحمـل الجـزء األهـم مـن االخفـاق                  الع

لقد حاولنا من خالل هذه الورقـة  :( الذي يالحظه في التطبيق، وكما قال في خاتمة الدراسة     

أن نضع لبنة جديدة في البناء التنظيري للصيرفة اإلسالمية من خالل تصور لمؤسسة مالية            

ــة   ــر نقدي ــة باســتعمال صــيغ المــشاركة التــي تــصلح       إســالمية غي  قــادرة علــى خدمــة التنمي

 ).لتمويل المشاريع المتوسطة والطويلة األجل

 .، دمقارنـة  تطبيقيـة  دراسـة : اإلسـالمية  للمـصارف  التـشغيلية  الكفـاءة  تقيـيم . ٥

النمــو المــستدام  : بورقبــة، المــؤتمر العــالمي الثــامن لالقتــصاد والتمويــل االســالمي       شــوقي

 .م٢٠١١ االقتصادية الشاملة من المنظور االسالمي، الدوحة، قطر، والتنمية

والبنـوك التقليديـة    اإلسـالمية  التـشغيلية للمـصارف        تتناول هـذه الدراسـة الكفـاءة   

، ولـذا فالهـدف مـن       )م٢٠٠٨-٢٠٠٠(في منطقة الشرق األوسط فقط، وخالل مـدة محـددة           

 .عن الدراسة الحاليةالدراسة ونطاقها المكاني والزماني يختلف جذريا 
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، تقويم للماضـي وتـصور للمـستقبل      : المسيرة العلمية لالقتصاد والبنوك اإلسالمية    . ٦

سعد علي الوابل، المجلـة المـصرية للدراسـات التجاريـة، مـج             . عبدالحليم عمار غربي، ود   . د

 .م٢٠١٢، ٤، ع ٣٦

يا وهدفت هـذه الدراسـة كمـا نـصت علـى ذلـك فـي مقـدمتها إلـى معالجـة خمـس قـضا               

تتعلــق بتطــور الكتابــات االقتــصادية والمــصرفية اإلســالمية خــالل األربعــين عامــاً الماضــية،     

وتوزيـــع موضـــوعاتها، وتقـــويم مناهجهـــا البحثيـــة، ودور مؤســـساتها المتخصـــصة، وطـــرح   

وهــذه . تــصورات اســتراتيجية لتطــوير تلــك االســهامات العلميــة واالرقــاء بهــا نحــو األفــضل

الـسابقة، إال أنهـا أحـدث منهـا     ) العليـوي (نهج واآللية لدراسة    الدراسة شبيهة من حيث الم    

وأشمل حيث تناولت الكتابات في االقتصاد االسالمي والمـصارف اإلسـالمية، وهـي تختلـف      

 .في هدفها ومنهجها تماما عن هدف هذه الدراسة

 :منهج الدراسة: سابعاً
جابــة عــن أســئلتها،      انطالقــا مــن هــدف الدراســة، ومحاولــة لمعالجــة مــشكلتها ولإل 

سيتبع الباحث المنهج الذي يجمع بين المـنهج االسـتقرائي واالسـتنباطي، حيـث يـتم تتبـع                

مسيرة هذه المصارف منذ نشأتها، وتحليل جميع المراحل التي مرت بها، مـع اسـتعراض       

ــائج التــي         للدراســات واألبحــاث والتقــارير التــي تناولــت مــسيرتها، ومــن ثــم اســتخالص النت

 .١رفع مستوى أدائها وتالفي االنتقادات الموجهة لهاتساعد في 

                                     
عمــد الباحــث اســتخدام مــصطلح المــصرف ومــشتقاته عنــد الحــديث عــن المــصارف اإلســالمية، ومــصطلح      ١

البنك عند الحديث عن البنوك التقليدية والمركزية، عدا ما كان عنوانا لبحث أو كتـاب، أو ورد ضـمن نقـل           
 .اآلخرينعن 
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 :      خطة البحث: ثامناً
ــدافها قـــام الباحـــث بتقـــسيم          فـــي ســـبيل معالجـــة موضـــوع الدراســـة وتحقيـــق أهـ

 : الدراسة إلى

أهمية الدراسة وتساؤالتها، وعرض موجز للدراسات السابقة، ثـم         : مقدمة تتضمن  -

 . لبحثهدف ومنهج الدراسة، وأخيرا خطة ا

 .نشأة وتطور المصارف اإلسالمية: المبحث األول  -

 .خصائص وأهداف المصارف اإلسالمية:  المبحث الثاني -

 .انجازات المصارف اإلسالمية:  المبحث الثالث -

 . العقبات والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية:  المبحث الرابع -

 .مية ومناقشتهااالنتقادات الموجهة للمصارف اإلسال:  المبحث الخامس -

وتتضمن أبرز النتـائج التـي توصـل إليهـا الباحـث، والتوصـيات التـي يقترحهـا                  :  الخاتمة -

 .لعالج مشكلة الدراسة

 .قائمة المرجع -

@       @      @ 
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 المبحث األول
 نشأة وتطور المصارف اإلسالمية

احــل     يعــرض هــذا المبحــث بإيجــاز لنــشأة وتطــور المــصارف اإلســالمية، ويبــين المر      

 .التاريخية التي مرت بها، وفق رؤية تحليلية لخصائص وسمات كل مرحلة

 :ماهية المصارف اإلسالمية
    يقــــصد بالمــــصارف اإلســــالمية تلــــك المؤســــسات الماليــــة التــــي تمــــارس األعمــــال   

 .أخذاً أو إعطاء) الفائدة(المصرفية وفق األحكام الشرعية، أي أنها ال تتعامل بالربا 

كل مؤسسة تباشر األعمال المصرفية علـى       :" المصرف اإلسالمي بأنه  ولذا فقد عُرف    

 .١"أسس الشريعة اإلسالمية وقواعدها الفقهية

مؤســسة ماليــة مــصرفية، لتجميــع األمــوال وتوظيفهــا فــي نطــاق  "    كمــا عُرفــت بأنهــا

الشريعة اإلسـالمية، بمـا يخـدم بنـاء مجتمـع التكامـل اإلسـالمي، وتحقيـق عدالـة التوزيـع،                     

 .٢" المال في المسار اإلسالميووضع

ــا      ــر بأنهـ ــا آخـ ــة،      :"  وعرفهـ ــات االئتمانيـ ــن العمليـ ــة مـ ــوم بجملـ ــة تقـ ــسات ماليـ مؤسـ

والتمويلية، واالستثمارية، والتوثيقية، وصرف العمالت بغية تحقيق ربح ألصحاب المـصرف           

 .٣"أو المساهمين فيه

ديـــة دون التــزام أو    وعلــى ذلــك فالمــصارف اإلســالمية مؤســسات تتلقــى الودائــع النق  

تعهد من أي نوع بإعطاء فوائـد للمودعين، كما أنـها تعمـل على استخدام وتـشغيل هـذه                

                                     
هــ، ص  ١٤١٤، ٢:عبداهللا بن محمد الطيار، البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيـق، دار الـوطن، الريـاض، ط            . د ١

٨٨. 
 .٢٢ صهـ،١٣٩٩ العدد السابع، ذو القعدة لبنوك اإلسالمية، القاهرة،ا أحمد النجار، مجلة. د ٢
تنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية، مجلـة مؤتـة         اسماعيل محمد البريـشي، المـصارف اإلسـالمية ودورهـا فـي ال             ٣

 .٢١٦م، ص ٢٠١١، ٧، ع ٢٦للبحوث والدراسات، العلوم االنسانية واالجتماعية، األردن، مج 
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الودائـع بطرق شرعية دون اللجوء إلـى نــظام الفائــدة بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر، عـن              

ــدة، عــن طريــق المــضاربة          طريــق المــشاركة واالســتثمار بأســلوب محــرر مــن ســعر الفائ

 .االستثمار المباشر، وذلك باإلضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفيةوالمرابحة و

، النـشأة األولـى للمـصارف اإلسـالمية،         )م١٩٧٥ -هــ   ١٣٩٥(   ويمثل بنك دبي اإلسـالمي      

كمــا هــو معلــوم للجميــع، ثــم تتــابع ظهــور وإنــشاء هــذه المــصارف علــى مــستوى العــالم        

 ١.اإلسالمي

التي مرت بها المـصارف اإلسـالمية إلـى المراحـل           ويقسم كثير من الباحثين المراحل      

 :٢اآلتية

 ):م١٩٧٠ -م ١٩٥٠): (األفكار والنظريات(المرحلة التمهيدية : المرحلة األولى
    ومــــن أهــــم ســــماتها تواصــــل الجهــــود الفرديــــة والتلقائيــــة مــــن عــــدد مــــن العلمــــاء  

التمـويلي التـي    والمفكرين المسلمين للتخلص من سيطرة البنـوك التقليديـة علـى القطـاع              

ــاداة بتجنــب اســتيراد النظــام المــصرفي الغربــي وكــشف      ٣عمــت العــالم اإلســالمي   ، والمن

                                     
 والمقــصود هنــا المــصارف التجاريــة التــي تمــارس أعمــاالً مــصرفية مباشــرة، وال يــدخل فيهــا بنــوك التنميــة أو    ١

 .البنوك االدخارية أو االستثمارية
ال يتنافى مع الفكر التجاري والمصرفي الموجود عبر تـاريخ األمـة اإلسـالمية، ولكـن الحـديث        التقسيم  ا   وهذ ٢

 .هنا منصرف للمصارف التجارية بمفهومها المعاصر

العربي، وغيرهم كثيـر،     اهللا عبد والمودودي، محمد  قرشي، وأنور نسيم، محمد: ومنهم على سبيل المثال    ٣
 :ولالستزادة انظر

 المــؤتمر ، ضــمن أبحــاث)هـــ١٤٢٢ -١٣٩٦(اإلســالمي  االقتــصاد مــسيرة أحمــد، تقــويم يــسري الــرحمن دعبـ .  د-
 اإلسالمية، مكة المكرمة،   والدراسات الشريعة كلية القرى، أم جامعة اإلسالمي، لالقتصاد الثالث العالمي
 .٣١-٢٨م، ص ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦

ن هنـاك محاولـة إلنـشاء مـصرف إسـالمي أواخـر       ويدخل في هذه المرحلة أيضا مـا ذكـره أحـد البـاحثين مـن أ          
ــاح، لـــرفض ســـلطات االحـــتالل الفرنـــسي آنـــذاك      ١٩٢٩عـــام  ــا النجـ ــر، ولكـــن لـــك يكتـــب لهـ م فـــي الجزائـ

 :للمشروع، انظر
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مساوئه وعدم مشروعيته، وقد تميزت هـذه المـساهمات بالـدعوة إلـى البحـث عـن البـديل          

مــن خــالل تنظــيم عــدد مــن المــؤتمرات والنــدوات لبيــان حكــم   اإلســالمي للبنــوك الربويــة

 .١اإلسالم في الربا

ا تميزت هـذه المرحلـة بتأسـيس النمـاذج األولـى لفكـرة المـصارف اإلسـالمية فـي                    كم 

 .، وقد فتحت هذه النماذج المجال لغيرها من التجارب٢كل مصر وماليزيا والباكستان

-م  ١٩٧٠) (التجربة والتطبيـق  (مرحلة تأسيس المصارف اإلسالمية     : المرحلة الثانية 
 ):م ١٩٨٠

 : وهذه المرحلة تتميز باآلتي 

المناقشة الرسمية لفكرة قيام المصارف اإلسالمية من قبل وزراء خارجيـة الـدول      -

 .م١٩٧٢اإلسالمية في مؤتمرهم سنة 

                                                                                   
، ٢، ع ١٩عبــدالرزاق بلعبــاس، صــفحات مــن تــاريخ المــصرفية اإلســالمية، دراســات اقتــصادية إســالمية، مــج       -

 .٤٢-١م، ص ٢٠١٣

 :  المثال ومنها على سبيل١
حلقـة الدراسـات االجتماعيـة للـدول العربيـة          ،  م١٩٥١أسبوع الفقه اإلسالمي المنعقد ألول مرة فـي بـاريس            -

المــؤتمر الثــاني لمجمــع البحــوث     ، م١٩٦٩مــؤتمر الفقــه اإلســالمي األول بــالمغرب ســنة      ، م١٩٥٢بدمــشق  
 يمثلهــا عــدد مــن أكبــر    م، والــذي اشــترك فيــه خمــس وثالثــون دولــة إســالمية      ١٩٦٥اإلســالمية بالقــاهرة  

 أجمعوا على فوائد البنوك من الربا المحرم، ودعـوا أهـل االختـصاص إلـى التفكيـر فـي إنـشاء             وقد. علمائها
 .بديل إسالمي

 من الجدير بالذكر أن هذه البنوك لم تكن بنوكا تجارية تمارس األعمال المـصرفية التقليديـة، ولكنهـا فـي                   ٢
 :ضوابط الشرعية، ومن أمثلتهاالغالب بنوكا ادخارية تعمل وفق ال

 فـي ماليزيـا بهـدف تجميـع مـدخرات األفـراد الـراغبين فـي القيـام                   ١٩٦٢سنة  " طابوج حاجي   " صندوق الحج    -
 .بفريضة الحج مع استثمار تلك المدخرات بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

بـالريف المـصري     ميت غمر  منطقةالتي تعمل وفق أسس الشريعة اإلسالمية في        " بنوك االدخار المحلية     -
 .م، حيث قامت على أساس المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن الفائدة١٩٦٣سنة 
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ــة،       - ــمية الحكوميــ ــات الرســ ــواء عــــن طريــــق الجهــ ــرة، ســ ــي للفكــ التطبيــــق العملــ

، أو القطـــاع الخـــاص ١م١٩٧٥فـــي جـــدة ســـنة   البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة  بتأســـيس

 . ٢ارف اإلسالميةبتأسيس النماذج األولى للمص

م فــي مكــة ١٩٧٦ -هـــ١٣٩٦ســنة  المــؤتمر العــالمي األول لالقتــصاد اإلســالمي انعقــاد -

المكرمة، وهو أول تجمع علمـي ضـم عـدداً كبيـراً مـن البـاحثين والمهتمـين بقـضايا                    

االقتصاد اإلسالمي من مختلف أنحاء العالم، وقد تناول هذا المـؤتمر بـين موضـوعاته               

 .ميةفكرة المصارف اإلسال

ــة  ــة الثالث ــة توســع نــشاط المــصارف اإلســالمية   : المرحل ) النــضوج والتطــور (مرحل
 ):م١٩٩٠ -م ١٩٨٠(

 :ومن أهم ما اتسمت به هذه المرحلة

ظهور مجموعات مالية إسالمية منظمة تتكـون مـن عـدد مـن المـصارف اإلسـالمية         -

 ٣.ومن شركات االستثمار المنتشرة حول العالم

                                     
منظمـة  (   وهو بنك دولي تشترك فيـه جـل الـدول اإلسـالمية األعـضاء فـي منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي سـابقا                       ١

 اإلسـالمي للتنميـة إلـى دعـم التنميـة      ويهـدف البنـك   . م١٩٧٦، وقد تم افتتاحه سنة      )التعاون اإلسالمي حاليا  
االقتصادية واالجتماعية لشعوب الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية مجتمعة ومنفردة وفقا ألحكـام            

  .الشريعة اإلسالمية
وبنــك فيــصل  وبنــك فيــصل اإلســالمي المــصري،  ،١٩٧٥ســنة  بنــك دبــي اإلســالمي باإلمــارات   حيــث أنــشئ٢

وبنك  م،١٩٧٨سنة   والبنك اإلسالمي األردني   م،١٩٧٧سنة   تمويل الكويتي وبيت ال  اإلسالمي السوداني، 
 وهـو المـصرف     ١٩٨٧عـام    أول بنك إسـالمي فـي الغـرب        ، وكذلك تأسيس  ١٩٧٩سنة   البحرين اإلسـالمي 

 .اإلسالمي الدولي في الدانمرك
مجموعـــة بنـــوك م، و١٩٨١دار المـــال اإلســـالمي، وهـــي أول مجموعـــة ماليـــة إســـالمية دوليـــة :  ومـــن أمثلتهـــا٣

 .البركة
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ــصارف وا   - ــيس المـ ــتمرار تأسـ ــام     اسـ ــا ألحكـ ــل وفقـ ــي تعمـ ــة التـ ــسات الماليـ لمؤسـ

الشريعة اإلسالمية عبر دول العالم؛ حيث أخذ العدد في تزايـد بـشكل واضـح عامـاً                 

بعــد عــام، حيــث تجــاوز عــددها التــسعين مــصرفاً ومؤســسة ماليــة إســالمية بنهايــة  

 .عقد الثمانينات

ة مثـــل المحـــاوالت الرائـــدة ألســـلمة النظـــام المـــصرفي فـــي بعـــض الـــدول اإلســـالمي   -

السودان وباكستان، حيث أصـبحت جميـع الوحـدات المـصرفية لـديها تعمـل وفقـا             

 .ألحكام الشريعة اإلسالمية

تأسيس عدد مـن مراكـز األبحـاث فـي االقتـصاد اإلسـالمي، وعقـد النـدوات الفقهيـة                     -

االقتصادية السنوية المتخصصة لمعالجة المستجدات المصرفية، ونشر العديد مـن          

 .العلمية والرسائل الجامعية حول المصارف اإلسالميةالكتب والمطبوعات 

 ):م٢٠٠٠-م ١٩٩٠: (مرحلة انتشار المصارف اإلسالمية: المرحلة الرابعة
 : وتتميز بما يلي

التنامي الـسريع للمـصارف اإلسـالمية، وظهـور عـدد كبيـر مـن األوعيـة االسـتثمارية                    -

االســـتثمار المـــشتركة التـــي تـــدار بـــالطرق المـــشروعة، وبـــشكل خـــاص صـــناديق  

اإلسالمية العاملة في مجال التأجير والعقارات واألسهم والسلع وغيرهـا، وتطـوير           

 .اآلليات المصرفية وابتكار أدوات جديدة

 . ١اإلسالمية فيما بينها المصارف  اندماج عدد من  -

                                     
 : ومن أمثلة ذلك١
" كابيتـــال RHB"و" القابـــضة CIMB مجموعـــة ( االنـــدماج الـــذي حـــدث فـــي الـــسوق المـــصرفية الماليزيـــة  -

 ).سوسايتي بيلدنغ ماليزيا"و
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كبيــر مــن البنــوك التقليديــة بــشكل متزايــد بمجــال العمــل المــصرفي   اهتمــام عــدد  -

اإلســــالمي، واســــتجابتها للتعامــــل مــــع المــــصارف اإلســــالمية بالــــصيغ والعقــــود        

والمنتجــات المقبولــة شــرعا والمــصممة خصيــصا لهــذا التعــاون، ثــم تنظيمهــا لهــذا   

 .النشاط الجديد من خالل تكوينها لنوافذ إسالمية تدير تلك المنتجات

جوء عدد مـن البنـوك التقليديـة إلـى توسـيع دائـرة نـشاطها اإلسـالمي تلبيـة لرغبـة                    ل -

ــا أقـــساما إســـالمية     العمـــالء باجتنـــاب التعامـــل الربـــوي، ولـــذلك أنـــشأ العديـــد منهـ

متخصصة، وأسس البعض اآلخر فروعا إسالمية تتبعهـا إداريـا وتـستقل عنهـا فـي                

نشاطها للعمـل المـصرفي     ، واتجهت بعض البنوك األخرى لتحويل كامل        ١النشاط

، وبــادرت بنــوك تقليديــة أخــرى إلــى تأســيس مــصارف إســالمية مــستقلة ٢اإلســالمي

  .١تماما عنها من حيث رأس مالها وميزانيتها ونشاطها

                                                                                   
 إسـالمية  اسـتثمارية  بنوك وجميعها إيالف، وبنك كابيفست وبنك المال إدارة اندماج  بيت  ( في البحرين  -

 ).البحرين في تعمل
اإلسـالمي العـالمي تحـت       اإلمارات بنك مع باكستان في اإلسالمي البركة بنك فروع دمج(في الباكستان    -

 ).باكستان البركة بنك مسمى مسمى تحت
 ). اإلسالمي دبي دبي تحت مسمى اإلمارات ومصرف اإلسالمي اإلمارات مصرف دمج(في األمارات العربية المتحدة  -
 .ة عمان فرع المعامالت اإلسالمية في البنك االسالمي الفلسطينيفي فلسطين تم دمج بنك القاهر -

 .كما أن هناك محاوالت اندماج كثيرة أخرى ولكنها تعثرت ألسباب مختلفة
 : ومن أمثلة ذلك١
 ).م١٩٨٠(مصرف درسدنر كالينوورت بنسن، الذي أسس وحدة متخصصة للصيرفة اإلسالمية  -
 .تي أنشأت قسما خاصا بالتمويل اإلسالمي األسترالية النيوزيلندية الANZمجموعة  -
إســالميا   قبــل أن يفـتح فرعــا ،)م١٩٨٠( الــذي أسـس وحــدة تمويــل إسـالمية متخصــصة   Citibankمـصرف   -

 . م١٩٩٦برأس مال مستقل في دولة البحرين في عام
 .الذي أنشا إدارة شبه مستقلة للصيرفة اإلسالمية) ساب(البنك السعودي البريطاني  -
 .)مجموعة سامبا المالية حاليا (الذي أنشأ وحدة مستقلة للتمويل اإلسالمي )سامبا( األمريكيالبنك السعودي  -
 .   البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية -
 : ومن أمثلة هذه المصارف٢
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انتشار النـدوات والمـؤتمرات والملتقيـات العلميـة المتخصـصة فـي قـضايا المـصارف                  -

 .اإلسالمية على المستوى االقليمي والعالمي

يــل ثــاني مــن المؤســسات الماليــة اإلســالمية تتميــز بالحيويــة والفعاليــة فــي     بــروز ج -

 .٢مجاالت االستثمار والتمويل واإلجارة

 التفاعــل والتحــاور مــع الهيئــات المــصرفية العالميــة والمــصارف المركزيــة، وزيــادة      -

اهتمـــام البنـــوك المركزيـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة واإلســـالمية بالتجربـــة          

المية، وسعيها إلصدار تشريعات لها ومتابعة الرقابة عليهـا بعـد أن            المصرفية اإلس 

 ٣.كانت تؤسس بقوانين خاصة استثنائية

                                                                                   
بنـك أبـو ظبـي وبنـك     ، بنك الجزيـرة الـسعودي  اإلسالمي،  بنك الشارقة الوطني تحول إلى مصرف الشارقة    -
 .)ردنيأأصبح ثالث بنك اسالمي (بنك اإلنماء الصناعي في األردن ط، شرق األوسال
يـو بـي   (وبنك نوريبـا التـابع لبنـك     وسيتي بنك اإلسالمي، بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي، : مثل ١

 .السويسري، وبنك اتش أس بى سى) اس
برمنجهـام عـام     مدينـة  فـي " البريطـاني  مياإلسـال  البنـك " كما أنشئت مصارف إسـالمية مـستقلة أيـضا؛ مثـل            

 :ولالستزادة انظرم، ٢٠٠٤
 للمـصارف  اإلسـالمية   النوافـذ  :اإلسـالمي  لالقتـصاد  التطبيقية المؤسسات سعيد سعد مرطان، تقويم   .  د -

 الــشريعة كليــة القــرى، أم جامعــة اإلســالمي، لالقتــصاد الثالــث العــالمي المــؤتمر التقليديــة، ضــمن أبحــاث  
 .١٦-٨م، ص ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ سالمية، مكة المكرمة،اإل والدراسات

ــة            - ــسنوات القليل ــي حققتهــا خــالل ال ــر عــن أداء البنــوك والنوافــذ اإلســالمية ودرجــة االنجــازات الت تقري
 . االردن–الماضية، شركة أضواء الدولية لالستشارات التسويقية وإدارة المشاريع، عمان 

 : مثل٢
 بيـت  ،)م١٩٩٧( األمارات -ظبي اإلسالمي مصرف أبو، )م١٩٩٦( البحرين  -بنك االستثمار اإلسالمي األول      -  

 ).م١٩٩٨( الكويت -االستثمار الخليجي 
 البحـرين، والكويـت، والـيمن،    : كـل مـن   فقد ظهر في هذه المرحلة مزيد من القوانين األخرى المتطـورة فـي        ٣

، )م١٩٨٣(، تركيا  )م١٩٨٢(دان، ماليزيا   واألردن، ولبنان، وسوريا، وذلك باإلضافة إلى ما ظهر سابقا في السو          
 ).م١٩٨٥(األمارات العربية المتحدة 
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 .١ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي اإلسالمي -

ــسة  ــة الخامـ ــالمية   : المرحلـ ــصارف اإلسـ ــل المـ ــة لعمـ ــة المراجعـ ــيم (مرحلـ التقيـ
 :٢) اآلن-م٢٠٠٠): (والتصحيح

: ه المرحلة بظهور انتقادات علنية كثيرة ومتنوعة ومـن جهـات متعـددة             وتتميز هذ 

رسمية، أكاديمية، تطبيقية، لعمل وأداء المصارف اإلسـالمية، سـواء مـن حيـث المنتجـات           

والصورية الموجودة في عدد منها، أو من جهة الهيئات الشرعية وضعف دورهـا الحقيقـي،               

الكثيــر مــن طموحــات وآمــال أفــراد األمــة أو عــدم قــدرة المــصارف اإلســالمية علــى تحقيــق 

اإلســالمية، كمــا أن جــل هــذه االنتقــادات لــم تتطــرق للبــدائل الممكنــة ووســائل التطــوير       

والعــالج، وإنمــا اكتفــى بالنقــد واللــوم، والــبعض منهــا انطلــق مــن منطلقــات شخــصية أو           

 .تنافسية

                                     
 : مثل١
المجلـس العـام للبنـوك والمؤسـسات الماليـة        ،   هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة اإلسـالمية           

، إلســالميةمجلــس الخــدمات الماليــة ا، مركــز إدارة الــسيولة، الــسوق الماليــة اإلســالمية الدوليــة، اإلســالمية
 .، المركز الدولي للمصالحة والتحكيمالوكالة الدولية اإلسالمية للتصنيف

 وهــذا ال ينفــي وجــود انتقــادات ســابقة علــى هــذا التــاريخ لعمــل المــصارف اإلســالمية، وليــست بالــصورة التــي    ٢
 أحمـد بـن   ، ومن ذلك كتابات أحد أبرز رواد المصرفية االسالمية وهو الدكتور  ظهرت بها في هذه المرحلة    

وأوهـــام  األصــل  حقــائق .. اإلســالمية  البنــوك  حركــة : عبــدالعزيز النجــار رحمــه اهللا إذ ألــف كتابــا بعنــوان      
 .هـ١٤١٤: ١الصورة، القاهرة، ط

 :ولالستزادة حول هذا الموضوع، انظر
المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، ورقة عمل مقدمة لمـؤتمر            : حسن سالم العماري   -

  البركــة،ةجدات العمــل المــصرفي فــي ســورية فــي ضــوء التجــارب العربيــة والعالميــة، مجموعــة دلــ          مــست
 .٥ص.٢٠٠٥ تموز ٣-٢دمشق، 

 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية ٩٤

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

على المـستوى العـالمي،           كما تتميز هذه المرحلة أيضاً باالهتمام بالتمويل اإلسالمي         

 ).م٢٠٠٨(وبخاصة بعد األزمة المالية العالمية 

      وبعد تسليط الضوء علـى نـشأة وتطـور المـصارف اإلسـالمية، يـأتي التـساؤل الهـام                   

عن أهداف هذه المصارف، واألسس التي تقوم عليها، والخصائص التي تميزها عن غيرها،             

 .وهذا ما يبينه المبحث التالي

 

@      @@        
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 المبحث الثاني
 خصائص وأهداف المصارف اإلسالمية

 .١يعرض هذا المبحث لخصائص وأهداف المصارف اإلسالمية بصورة موجزة جداً

 :خصائص المصارف اإلسالمية: أوال
 :تتميز المصارف اإلسالمية بالعديد من الخصائص عن البنوك التقليدية من أهمها

ســــــالمية فــــــي كافــــــة المعــــــامالت المــــــصرفية  االلتــــــزام بأحكــــــام الــــــشريعة اإل-١

 .واالستثمارية

 االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في أوجه النـشاط والعمليـات المختلفـة التـي               -٢

تقـــوم بهـــا، وإتبـــاع قاعـــدة الحـــالل والحـــرام فـــي ذلـــك، ومـــن ثـــم عــــدم التعامـــل بالفائـــدة  

 .لربا الحرامالمصرفية أخذا وإعطاء بشكل مباشر أو مستتر، باعتبارها من ا

                                     
تم التوسع في هـذه الفقـرة ألنهـا مـن المواضـيع المعروفـة لجـل الدارسـين والبـاحثين، ولكـن مـن أجـل                      ي لم   ١

العتبـار التقـسيمات المختلفـة للبـاحثين؛        استكمال البناء النظري للموضوع تم ذكرهـا هنـا، مـع األخـذ فـي ا               
، كمــا أن ســواء فيمــا يتعلــق بالخــصائص والــسمات، أو األهــداف والتــي يتوســع فــي الــبعض بــشكل كبيــر     

 .المصارف اإلسالمية تتفاوت فيما بينها بااللتزام بهذه الخصائص والسمات
 :ولالستزادة انظر

، ١:عـالمي للفكـر اإلسـالمي، ترجمـة سـيد سـكر، ط      محمد عمر شابرا، نحو نظام نقـدي عـادل، المعهـد ال      . د -
 .م١٩٨٧هـ،١٤٠٨

 فيـصل  بنـك  لنـشاط  تحليليـة  دراسـة : اإلسـالمية  للبنـوك  الرئيـسية   سيد شوربجي عبـدالمولى، الخـصائص      -
 سـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  أبهـا، جامعـة    بـالجنوب،  الـدين  وأصـول  الـشريعة  كليـة  مجلة. السوداني اإلسالمي
 .٤٧٨ -٤٧٥ ص م،١٩٨٣، ٣ ع اإلسالمية،

عبـــد الحلـــيم عـــويس، موســـوعة الفقـــه اإلســـالمي المعاصـــر، دار الوفـــاء،   :  مجموعـــة مـــن العلمـــاء، تحريـــر -
 ٢٢٩، ص٢٠٠٥، ١المنصورة، ط

 .٣-٢ حسن سالم العماري، المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، مرجع سابق، ص-
 للدراســات المــصرية االقتــصادية، المجلــة  التنميــة تحقيــق فــي ودورهــا اإلســالمية البنــوك محمــد الوطيــان،  -

 .٥١٦-٤٧٥م، ص ٢٠٠٤ ،٢ ع ،٢٨ مصر، مج التجارية،



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية ٩٦

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

 إرســاء مبــدأ المــشاركة فــي الــربح والخــسارة مــن خــالل توســط المــصرف بــين          -٣

أصحاب األموال وطالبي التمويل مع عدم قطع المخاطرة وإلقائها على طرف دون آخر، أي     

 .تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة

 .١ إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في المجتمع-٤

 . تطبيق القيم واألخالق اإلسالمية في العمل المصرفي-٥

 إرساء مبدأ التكافل االجتماعي، ليس فقط بجمـع الزكـاة وصـرفها فـي مـصارفها               -٦

ــة فــي توزيــع عوائــد األمــوال المــستثمرة          الــشرعية، وإنمــا أيــضا بالــسعي إلــى تحقيــق عدال

 .وتعظيم العائد االجتماعي لالستثمار

ــة شــرعية   -٧ ــضوابط       وجــود هيئ لتنظــيم أعمــال المــصرف، والتأكــد مــن التزامهــا بال

 .الشرعية

 :أهداف المصارف اإلسالمية: ثانيا
ــر،         ــة النظـ ــاختالف زاويـ ــالمية بـ ــصارف اإلسـ ــا المـ ــسعى إليهـ ــي تـ ــداف التـ ــوع األهـ     تتنـ

فاألهــداف مــن وجهــة نظــر مؤســسي المــصارف تختلــف عــن األهــداف مــن وجهــة نظــر            

ــاحثين، ويمكــن إيجــاز األهــداف العامــة للمــصارف     المتعــاملين، وكــذا عــن وجهــة نظــر     الب

 :٢اإلسالمية في اآلتي

                                     
 ).انجازات المصارف اإلسالمية(سيأتي تفصيل للك في المبحث التالي  ١

 . وهناك من يقسمها إجماال إلى أهداف تنموية، وأهداف اجتماعية، وأهداف استثمارية٢
 :قرة، انظروللتوسع حول هذه الف

م ١٩٨٤هــ،  ١٤٠٤، ٣٤أحمد بن عبدالعزيز النجـار، حـول البنـوك اإلسـالمية، مجلـة البنـوك اإلسـالمية، ع               .  د -   
 . ٦ص

  محمد عمر شابرا، النظام النقدي والمصرفي في االقتصاد اإلسالمي، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مج           -   
 .م١٩٨٤ه، ١٤٠٤، شتاء ٢، ع١
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تقديم البديل اإلسـالمي للمعـامالت البنكيـة التقليديـة مـن خـالل تطهيـر المعـامالت              -

ــا وســائر أنــواع المعــامالت األخــرى التــي تتعــارض مــع الــشريعة         المــصرفية مــن الرب

 .اإلسالمية

ادية واجتماعية بإيجاد قاعدة إنتاجيـة فـي    المساعدة على إيجاد حركة تنمية اقتص      -

 .المجتمعات اإلسالمية المحلية

 .توفير التمويل الالزم للمستثمرين بعيداً عن شبهة الربا -

 .تنمية حركة التجارة والتبادل بين الدول اإلسالمية -

ــه        - ــستفيد منـ ــن أن تـ ــالمي يمكـ ــصاد اإلسـ ــم االقتـ ــي لعلـ ــري وعملـ ــوذج نظـ ــاد نمـ إيجـ

 .ون أحد وسائل الدعوة إلى اإلسالمالمجتمعات األخرى ويك

تنمية القيم العقائدية واألخالقية في المعامالت وتثبيتها لدى العـاملين والمتعـاملين             -

 .معها

مساعدة المتعـاملين معهـا فـي أداء فريـضة الزكـاة علـى أمـوالهم، والقيـام بـدورها                     -

 . ١في المشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية

الزمـــــة ألصـــــحاب األعمـــــال بـــــالطرق الـــــشرعية بغـــــرض دعـــــم  تـــــوفير األمـــــوال ال -

 .المشروعات االقتصادية واالجتماعية النافعة

                                                                                   
ــدولي للبنــوك اإلســالمية،          عبــد الحميــد  - ، ١٩٨٣حمــود البعلــي، المــدخل لفقــه البنــوك اإلســالمية، االتحــاد ال

 .١٥٣ص
  محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي، دراسة مصرفية تحليليـة مـع ملحـق بالفتـاوى            -

 .١١١-١١٠ص٢٠٠١، ١، عمان، ط٢٠٠١، ١الشرعية، دار وائل للنشر، عمان، ط

 .دول التي ال يتوافر لديها مؤسسات رسمية أو شعبية لجمع الزكاة وبخاصة في ال١
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 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

 تشجيع االستثمار ومحاربة االكتناز من خالل إيجاد فرص وصيغ عديدة لالستثمار  -

 .تتناسب مع األفراد والشركات

تحقيــــق تــــضامن فعلــــي بــــين أصــــحاب الفــــوائض الماليــــة وأصــــحاب المــــشروعات  -

ين لتلك الفـوائض، وذلـك بـربط عائـد المـودعين بنتـائج توظيـف األمـوال            المستخدم

لــدى هــؤالء المــستخدمين ربحــا أو خــسارة، وعــدم قطــع المخــاطرة وإلقائهــا علــى     

 .١طرف دون اآلخر

    والتــساؤل الهــام هنــا هــو إلــى أي حــد نجحــت المــصارف اإلســالمية فــي تحقيــق هــذه   

 .األهداف؟ هذا ما يوضحه المبحث التالي

 @@       @      

                                     
 هــ، ١٤١٤ أسامه أحمد عثمان، البنوك اإلسالمية بين الواقع واآلمـال، موقـع مركـز أبحـاث فقـه المعـامالت،               .  د ١

 .  ٢-١ص 
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 المبحث الثالث
 انجازات المصارف اإلسالمية

     علــى الــرغم مــن العمــر الزمنــي القــصير نــسبياً للمــصارف اإلســالمية مقارنــة بــالبنوك 

ــة ومهمــة للقطــاع المــصرفي، ويمكــن اســتعراض         ــة، إال أنهــا مثلــت إضــافة حقيقي التقليدي

 :مية، في اآلتيبعض المجاالت التي تميز فيها إسهام المصارف اإلسال

إيجاد المؤسسات المصرفية الخالية من الربا التي تمكـن جمهـور المتعـاملين             : أوال
 :من تنفيذ معامالتهم المصرفية دون الوقوع في المحظورات الشرعية

    نجحت المصارف اإلسالمية في جذب عدد ضخم من المدخرات التي وجد أصحابها       

ة، كمـا أنهـا اسـتقطبت جـزءاً كبيـراً مـن مـدخرات        حرجاً في التعامـل مـع البنـوك التقليديـ      

أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة ووجهت هذه األمـوال إلـى قنـوات التوظيـف الفعالـة            

 .مما عزز القطاع المصرفي بشكل عام

    حيــث كــان لهــا دوراً مميــزاً فــي توظيــف األمــوال المكتنــزة والتــي كانــت عاطلــة عــن  

سبب عزوف شـريحة كبيـرة مـن أفـراد المجتمـع عـن              المشاركة في النشاط االقتصادي ب    

 .١التقليدية البنوك التعامل مع

 :دعم برامج التنمية واإلصالح االقتصادي وتطوير العمل المصرفي: ثانياُ
لها، لتغطي حالياً مجموعة متعددة مـن           تجاوزت المصارف اإلسالمية الدور التقليدي      

أســاليب التمويــل والتــأمين للمــشروعات واالســتثمار المباشــر فــي المــشروعات الخاصــة        

وإدارة المحــافظ الماليــة وخــدمات أمنــاء االســتثمار، فــضالً عــن المــساهمة فــي تأســيس          

                                     
ة  وعلى سبيل المثال فقط، فقد قدرت إحدى الدراسات حجم األموال خـارج الجهـاز المـصرفي فـي المملكـ                ١

 :م، انظر١٩٩٩مليار ريال عام ) ٤٧(العربية السعودية بحوالي 
 .٤٣هـ، ص ١٤٢٠مؤسسة النقد العربي السعودي، التقرير السنوي لعام  -
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ــصناديق االســتثمارية، وتوريــق األصــول ممــا شــكل إضــافة جديــدة للقطــاع        الــشركات وال

مــصرفي حيــث أوجــدت مجــاالت تمويــل غيــر تقليديــة فــي األســواق، لتــدخل فــي نطــاق           ال

 .الصيرفة اإلسالمية االستثمارية وبما يضمن تحولها إلى بنوك شاملة

   وقد أثبتت تجربة المـصارف اإلسـالمية أنهـا كانـت إضـافة للقطـاع المـصرفي ككـل،                   

 تكـون كيانـاً متميـزاً لهـا،     حيث أضافت قوة مالية كبيرة لهذا القطـاع، كمـا اسـتطاعت أن           

فلم تعد مـشاركة المـصارف      . وأفادت واستفادت من التعامل مع البنوك التقليدية األخرى       

اإلسالمية في القطاع المـصرفي قاصـرة علـى المنتجـات الفرديـة والخاصـة بـسوق التجزئـة،                    

يق بــل تعــدتها إلــى منتجــات التمويــل المركبــة وعمليــات التمويــل الكبيــرة واإلجــارة وصــناد

االســتثمار المــشترك، كمــا قــام بعــض المــصارف اإلســالمية بــشراء عــدد مــن األصــول فــي   

األسواق المالية، مما عـزز المـشاركة فـي دعـم ونقـل وتـدوير رؤوس األمـوال المتاحـة بـين             

األسواق اإلسالمية، وبهذا تكون المصارف اإلسالمية قد سـاهمت أيـضاً فـي زيـادة التجـارة            

 . ١وس األموالالبينية وإعادة تدوير رؤ

      ومــن جهــة أخــرى، لعبــت المــصارف اإلســالمية دوراً هامــاً فــي دخولهــا فــي ســوق           

االستثمارات من خالل برامج الخصخـصة لـشراء حـصص مـن الـشركات التـي تتحـول مـن             

ملكية القطاع العام إلـى ملكيـة القطـاع الخـاص، وأدت دوراً هامـاً فـي التمويـل، وقـد تـراوح                      

 االستــشارات والتحليــل إلــى خلــق منافــذ تحــول لتــسهيل عمليــة        هــذا الــدور بــين تقــديم   

اإلسـالمية فـي خطـط التنميـة فـي دول العـالم اإلسـالمي                المـصارف  كمـا سـاهمت   . التمويل

مــن خــالل المــساهمة فــي إنــشاء وتمويــل المــشروعات االقتــصادية فــي مختلـــف المجــاالت 

                                     
 عبدالباسط الشيبي، البنوك اإلسـالمية ودورهـا فـي تعزيـز القطـاع المـصرفي، موقـع أبحـاث فقـه المعـامالت             ١

  .اإلسالمية
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ســاهمت بــشكل فعــال فــي ، و) ...الــصحة، التعلــيم، الزراعــة، الــصناعة، الخــدمات، اإلعــالم (

تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، وخلقت فرص عمل كبيرة، وسـاعدت فـي     

 .١أعمال التدريب وإكساب المهارات في العمل المصرفي

 :في المجال االجتماعي: ثالثاً
   لفتت الصناعة المصرفية اإلسالمية األنظـار إلـى أهميـة الوظيفـة االجتماعيـة لألمـوال                

داماتها، حيـــث ركـــزت فـــي تـــصميم أنظمتهـــا علـــى تـــضمين البعـــد االجتمــــاعي         واســـتخ 

واإلنــساني للمعــامالت الماليــة االســتثمارية والمــصرفية، وذلــك مــن خــالل إحيــاء فريــضة          

وبـرامج تمويـل المـشروعات الـصغيرة والمتناهيـة فـى       ، ومشاريع القرض الحـسن،     ٢الزكاة

 . من أنظمة التكافل االجتماعي، باإلضافة إلى العديد٣الصغر بالصيغ اإلسالمية

                                     
اهم بنك أبـو ظبـي اإلسـالمي وبيـت التمويـل الكـويتي بمائـة مليـون دوالر فـي                 س :على سبيل المثال ال الحصر     ١

شــاركت المــصارف  مليــون دوالر، كمــا ٦٠٠تمويــل شــركة الثريــا لالتــصاالت الفــضائية التــي يبلــغ رأســمالها  
اإلســالمية منفــردة أو مجتمعــة فــي إنــشاء محطــات ضــخمة للطاقــة الكهرومائيــة فــي الــشارقة وأبــو ظبــي     

 وفي إنشاء مدينة حمد الطبية في البحـرين، وفـي تمويـل         ،)محطة الحد ( وفي البحرين    ،)اتمحطة الشويح (
وأســهمت فــي تطــوير مينــاء دبــي الجــوي وتنميــة ) شــركة موبــايلي لالتــصاالت(شــبكات االتــصاالت الحديثــة 

 :انظر .شركة اإلمارات ألجهزة التبريد، بل وامتد تمويلها إلى مشروع لتنمية ميناء كراتشي في باكستان
ســالم مجيــد فــاخر، دور المــصارف االســالمية فــي عمليــة التنميــة الــشاملة،  . أحمــد ســامي شــوكت، ود.   د-   

 .٦٠٣ص م، ٢٠١٢، ٩٩ مجلة كلية اآلداب، العدد
نـدوة  ، دور المؤسـسات الماليـة االسـالمية فـي تمويـل مـشاريع البنيـة األساسـية               محمد نجاة اهللا صـديقي،       -   

مركـــز أبحـــاث االقتـــصاد  ، هلـــي فـــي تمويـــل المـــشروعات االقتـــصادية  والقطـــاع األالتعـــاون بـــين الحكومـــة 
 .٣٤٦-٣٣٧، ص ٢م، مج ١٩٩٩، جدة، االسالمي، جامعة الملك عبدالعزيز

مـؤتمر  ،  الـدور التنمـوي للمـصارف اإلسـالمية فـي ظـل األزمـة الماليـة العالميـة                  الـسحيباني،  صالح إبـراهيم  .  د -   
، المنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة     ة،الميـة وأثرهـا علـى اقتـصاديات الـدول العربيـ      تداعيات األزمة الماليـة الع 

 .٢٧٣-٢٦٣م، ص ٢٠٠٩مصر، 
 .ية الزكاةا وبخاصة في الدول التي ال يتوافر لديها هيئات رسمية متخصصة بجب٢
لبنــوك  دليــل ا "االتحــاد الــدولي للبنــوك اإلســالمية،    : كمــا حــدث فــي باكــستان علــى ســبيل المثــال، انظــر        ٣

 .، كما أن هناك دوال أخرى تبنت هذه اآللية مثل مصر والسودان واألردن١٩٧م، ص ١٩٩٠ ،"اإلسالمية 
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 : في مجال النمو والتطوير واالنتشار للمصارف اإلسالمية: رابعاً
    أصــبحت المــصارف اإلســالمية وفــروع الخــدمات المــصرفية اإلســالمية تغطــي تقريبــا 

معظم أنحاء العالم في الوقت الراهن، مما ساعد على جعل صـناعة المـصرفية اإلسـالمية                

 .١علة ضمن االقتصاد العالمي المعاصرقوة اقتصادية فا

 :في مجال الهندسة المالية اإلسالمية واالبتكار: خامساً
    قدمت الصناعة المصرفية اإلسالمية العديد من األدوات والـصيغ التمويليـة وأسـاليب             

االســـتثمار التـــي أصـــبحت جـــزءاً هامـــاً مـــن المنظومـــة المـــصرفية علـــى المـــستوى العـــالمي،  

ت التقليديــة المتعــارف عليهــا بمــا يلبــي احتياجــات المتعــاملين مــع األفــراد      ومكمــالً لــألدوا 

والمنتجـــين والـــشركات علـــى اختالفهـــا، وقـــد أحيـــت المـــصرفية اإلســـالمية صـــيغ تمويـــل   

                                     
 وقد ازداد عدد البنوك والمؤسسات المالية الغربية التي تقدم خدمات مصرفية تتوافق مع تعاليم الشريعة  ١

 بنك، وإتش إس بي سي، ولويدز تي سيتي جروب، ودويتش"اإلسالمية في أوروبا وآسيا يوما بعد يوم، مثل    
لــى دول أمريكــا إ بــل وصــل ،، ولــم يقتــصر نمــو الظــاهرة علــى الــدول األوروبيــة وأمريكــا "إس بــي، ويــو بــي إس

 :انظر. الجنوبية والصين واليابان
واآلفـاق، بحـث مقـدم     التحـديات   المـسارات، :بأوروبـا  اإلسـالمية  المـصرفية   التجربـة ،محمـد النـوري  .  د-   

 م، ص   ٢٠٠٩ يوليـو    - هــ  ١٤٣٠التاسعة عشرة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، اسطنبول رجب         للدورة  
١٠. 

كما عمت المصارف االسالمية دول الشرق والغرب، ومـن آخـر الـدول التـي سـمحت بفـتح مـصارف إسـالمية                
 :لالستزادة انظرو. أيضأبذلك روسيا، كما أن الصين على وشك السماح 

 . المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، مرجع سابق ،ريحسن سالم العما.  أ-
 :م، على الشبكة٢٠١٥ سبتمبر ٢٣  مجلة الصيرفة االسالمية، -

http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option=com_k٢&view=item

&id=٢٩٨٦٤ 
ــا، عــدم االنــسياق المطلــق وراء تقــديم عــدد مــن البنــوك والمؤســسات الماليــة           وممــا يجــدر التنبيــه عليــه هن
الدوليـــة؛ فقـــد ال تكـــون بـــسبب االقتنـــاع بأفـــضلية هـــذه األدوات، وإنمـــا بهـــدف اجتـــذاب أمـــوال المـــودعين   

 . لمنتجاتالراغبين في مثل هذه األنواع من ا
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المــشاركة والمــضاربة واإلجــارة وعقــود بيــع المرابحــة والــسلم واالستــصناع ونحوهــا مــن  

ادخاريــة واســتثمارية اســتناداً إلــى صــيغة   الــصيغ التمويليــة االســالمية، كمــا أنــشأت نظمــاً    

المضاربة الشرعية سواء فـي صـورة حـسابات اسـتثمار عامـة أو اسـتثمار مخصـصة، ومـن                    

جهــة أخــرى، حرصــت المــصارف والمؤســسات الماليــة اإلســالمية علــى مواكبــة التطــورات  

التكنولوجية الحديثة وتقديم خـدماتها المـصرفية وفـق أحـدث وسـائل االتـصال المتقدمـة               

 . ١وشبكات المعلومات المتطورة، والتي عززت من القطاع المصرفي بشكل عام

 ونظــراً للتطــور فــي البيئــة التــي تعمــل بهــا المــصارف فــي النظــام المــالي، فقــد ســعت         

المصارف اإلسالمية لتحقيق التطور ومواكبة المتغيـرات، حيـث قـام العديـد منهـا بتقـديم                 

يلة مـــن المنتجـــات المتوافقـــة مـــع أحكـــام  أدت إلـــى إيجـــاد تـــشكصـــيغ وابتكـــارات ماليـــة

 وساهمت في إيجاد حلـول وصـيغ تمويليـة مبتكـرة، ممـا عـزز مـن قـوة                    الشريعة اإلسالمية 

القطاع المـصرفي فـي المجتمـع بـشكل عـام، وجعـل مـن المـصارف اإلسـالمية فـي بعـض                       

 .٢المجاالت االستثمارية صانعة وقائدة للسوق

                                     
 : انظر١
 .مرجع سابق عبدالباسط الشيبي، البنوك اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، - 

المــؤتمر األول للمـــصارف   ضــمن أبحـــاث  ، فــؤاد محمــد محيـــسن، المــصارف اإلســـالمية الواقــع والتطلعـــات    -
 .٦ ص م،٢٠٠٦-هـ١٤٢٧والمؤسسات المالية اإلسالمية في سورية،

 :ك وسائل التمويل االسالمية التي كانت إضافة حقيقية للقطاع التمويلي، ولالستزادة انظر ومن أمثلة ذل٢
بحــث  ، قــدمتها المــصارف اإلســالمية لألمــة اإلســالميةيحــسين حــسين شــحاتة، رصــد وتقــويم المزايــا التــ .  د

 ٢٩الفتـرة مـن  دبـي،   ، رابطـة الجامعـات اإلسـالمية     ،"نحو ترشيد مسيرة البنـوك اإلسـالمية      : "مقدم إلى ندوة  
 .١٨م، دبي، األمارات العربية المتحدة، ص ٢٠٠٥ سبتمبر ٥-٣هـ، الموافق ١٤٢٦ شعبان ١ -رجب
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 :ف اإلسالمية واإلضافة للقطاع المصرفيتطوير العمل الرقابي للمصار: سادساً
 :ومن أوجه ذلك

 .إنشاء هيئات الرقابة الشرعية فى بعض المصارف اإلسالمية -

 .إنشاء وظيفة المراقب الشرعي فى بعض المصارف اإلسالمية -

 .إعداد الدليل الشرعي للمصرفية اإلسالمية فى بعض المصارف اإلسالمية -

 .بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةإنشاء اللجنة الشرعية بهيئة المحاس -

 ١.التابعة لمجلس اإلدارة) وتتضمن الرقابة الشرعية(إنشاء لجنة الرقابة الشاملة  -

 :المجال التنظيمي والقانوني: سابعاً
 عــدد مــن البنــوك المركزيــة بإصــدار قــوانين خاصــة للمــصارف         ويــشهد لــذلك قيــام 

 للمــصارف اإلســالمية والعــاملين ممــا يعــد خطــوة   ت تدريبيــة خاصــةااإلســالمية، وعقــد دور

 .٢متقدمة نحو أسلمة النظم المصرفية

 :مجال البحوث والدراسات: ثامناً
لقــد فتحــت المــصارف اإلســالمية أفاقــاً جديــدة أمــام العلمــاء لالجتهــاد، والبــاحثين            

 :وطالب العلم للدراسة والبحث والتأليف، ومن شواهد ذلك

ية بـذلك وقيامهـا بدراسـة وبحـث العديـد مـن الموضـوعات            اهتمام المجامع الفقه   -

 .المرتبطة بعمل المصارف

قيام الكثير من الجامعات العربية واإلسالمية والعالمية بتـدريس فقـه المعـامالت،          -

ونظم المصارف اإلسالمية، وإنشاء أقسام خاصة بالدراسات المصرفية، واهتمام         

                                     
 .٥ ص ،دار المشورة حسين حسين شحاتة، ماذا قدمت المصارف اإلسالمية لألمة اإلسالمية،.  د١
 التــي مــرت بهــا وقــد ســبق االشــارة لــذلك فــي المبحــث األول مــن هــذه الدراســة عنــد الحــديث عــن المراحــل  ٢

 .المصرفية االسالمية
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ل العلميـة أو األبحـاث األكاديميـة،    الباحثين بهذا المجال سـواء عـن طريـق الرسـائ         

 .١مما ساهم بإنشاء وتدعيم وتطوير اإلطار الفكري لهذه المصارف

إقامــة النــدوات والمــؤتمرات والملتقيــات العلميــة المتخصــصة فــي مناقــشة قــضايا       -

 .المعامالت اإلسالمية

 :إيجاد مؤسسات استراتيجية داعمة للصناعة المصرفية اإلسالمية: تاسعا
ــد ا ــدد مـــن الهيئـــات والمؤســـسات         فقـ ــوين عـ ــتطاعت المـــصارف اإلســـالمية تكـ سـ

المتخصصة التي ساهمت في دعـم مـسيرة هـذه المـصارف ومواجهـة مـا قـد يعترضـها مـن                

 :مشاكل ومعوقات، ومن أمثلتها

 ).مملكة البحرين(المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية  -

 ).ياماليز(مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  -

 ).مملكة البحرين(هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية  -

 ).مملكة البحرين(الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  -

 ).االمارات العربة المتحدة(المركز الدولي للمصالحة والتحكم  -

 ٢).مملكة البحرين(مركز السيولة المالية للمصارف اإلسالمية  -

ض االنجازات بـشكل مجمـل، يـأتي المبحـث التـالي ليعـرض العقبـات                      وبعد استعرا 

 .والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية

@       @      @ 

                                     
 .٥، مرجع سابق، ص حسين شحاتة، ماذا قدمت المصارف اإلسالمية لألمة اإلسالمية.  د١

 .٧، مرجع سابق، ص اإلسالميةفؤاد محيسن، المصارف .  د٢
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 المبحث الرابع
 العقبات والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية 

   يعرض هذا المبحث في اقتضاب لعدد من التحديات التي تواجه المـصارف اإلسـالمية              

، وذلــك مــن خــالل عــدة  ١ترتــب علــى ذلــك مــن واجبــات ومهــام يجــب أن تــضطلع بهــا   ومــا ي

 :محاور

                                     
 :دراك أن التحديات التي تواجه البنوك اإلسالمية يمكن تقسيمها إلى قسمينإ من المهم ١

ــديات محليـــ  ــودعين         :ةتحـ ــن المـ ــه مـ ــة بـ ــروف المحيطـ ــسه أو الظـ ــصرف نفـ ــشؤها المـ ــون منـ ــي يكـ ــي التـ وهـ
في الضغوط التي تمـارس علـى تلـك المـصارف مـن قبـل الجهـات              وتتمثل: والمتعاملين، وتحديات خارجية  

 : ولالستزادة انظر.الخارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة
 المية وإســتراتيجية معالجتهــا، ضــمن أبحــاث نــدوة تحــديات الــصناعة المــصرفية اإلســمحمــد بــو حديــدة، . د -

 هــ الموافـق  ١٢/٦/١٤٣٥-١١(فـاس، المغـرب    المصارف اإلسالمية بين تحديات الواقع ورهانـات المـستقبل،     
 ).م٢٠١٤ أبريل ١٢ -١١

 .واقع وتحديات الصناعة المصرفية اإلسالمية، مرجع سابقمحمد البلتاجي، . د -
الملتقــى الــدولي األول حــول   ، حــديات الــصناعة المــصرفية اإلســالمية   منــور أوســرير، ت . عيــسى دراجــي، د . أ -

 .م٢٠١١ فيفري ٢٤ و٢٣ الواقع ورهانات المستقبل يومي :االقتصاد اإلسالمي
عبدالكريم أحمد قندوز، المؤسسات الماليـة اإلسـالمية، واقعهـا، تحـدياتها، وكيفيـة مواجهـة التحـديات،                -

 : لشبكةم، بحث منشور في موقع الباحث على ا٢٠١٠

https://sites.google.com/site/aaguendouz/home 

 علـى   زعتـري موقـع الـدكتور  م، ٢٠١٠ -هــ ١٤٣١عالء الدين زعتري، المصارف االسالمية في عصر العولمـة،      . د -
 :الشبكة

http://www.alzatari.net/research/١٠٠٠.html 
ضــرار المــاحي العبيــد أحمــد، أنــواع المخــاطر التــي تواجــه الماليــة وكيفيــة إدارتهــا، نــدوة بنــك الــسودان        . د -

 ديـسمبر  ٢٠، "المخـاطر التـي تواجـه الماليـة اإلسـالمية وكيفيـة معالجتهـا       : "المركزي ـ فـرع ودمنـي، بعنـوان    
 .م٢٠١١
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 :مشكلة السيولة: المحور األول
    مـن أبـرز التحــديات التـي واجهتهــا المـصارف اإلسـالمية مــشكلة الـسيولة بــشقيها،       

ة إدارة فائض السيولة، ونقص السيولة؛ ففيما يتعلق بإدارة السيولة فتنشأ أصالً من حقيق            

ــسائلة          ــاً بــين عــرض األصــول ال ــة، وأن هنــاك تباين ــين الــسيولة والربحي أن هنــاك مفاضــلة ب

ــع،          ــه مــن الودائ ــى مــصادر أموال ــسيطرة عل والطلــب عليهــا، وبينمــا ال يــستطيع المــصرف ال

يمكــن الــسيطرة علــى اســتخدامات هــذه األمــوال، وعلــى ذلــك فــإن هنــاك أولويــة تعطــى       

 فالمــصارف التقليديــة تــستطيع أن توظــف فــائض   لموقــف الــسيولة عنــد توظيــف المــوارد،  

السيولة لديها وذلك مـن خـالل تقـديم القـروض البينيـة لليلـة واحـدة أو أكثـر، أو مـن خـالل                         

األسواق النقدية التي تتـوفر فيهـا أدوات نقديـة تالئـم طبيعـة عمـل تلـك المـصارف، أمـا فـي                   

معلوم فـإن القـروض بفوائـد ال    حالة المصارف اإلسالمية، فإن األمر يختلف تماماً، فكما هو        

تجــوز ال أخــذاً وال إعطــاء، لــذلك ال تــستطيع هــذه المــصارف توظيــف الفــوائض لــديها بهــذه   

الطريقة، كما أنهـا ال تـستطيع توظيفهـا فـي األسـواق النقديـة وذلـك ألن األدوات فـي هـذه                       

ليــة  األســواق تعتمــد علــى الفائــدة المحرمــة شــرعاً، ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى أدوات ما          

إســالمية تــستطيع المــصارف اإلســالمية مــن خاللهــا أن توظــف الفــائض لــديها وفــي نفــس    

 .١الوقت تبقي إمكانية تسييلها قائمة وبأقل تكلفة

    ومــن المعلــوم أن ارتفــاع نــسبة الــسيولة النقديــة عــن النــسبة المطلوبــة يــؤدي إلــى       

ليهــا لــو أن هــذه  ضــياع فــرص ربحيــة، وبالتــالى ضــياع عوائــد كــان مــن الممكــن الحــصول ع    

األموال كانت قد استثمرت، كما تتـأثر النقديـة الزائـدة بالتـضخم النقـدى بـسبب انخفـاض             

                                     
شوقي بو رقبة، إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية، حوار األربعاء، معهد االقتـصاد االسـالمي، جامعـة      .   د  ١

 .١م، ص ٢٠١٠ -هـ١٤٣١الملك عبدالعزيز، جدة، 
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القوة الشرائية للنقد، باإلضافة إلى أن بقاء فائض الـسيولة النقديـة يـشير إلـى عـدم كفـاءة              

 .١إدارة النقدية فى المصرف اإلسالمى

المركــزي والمــصارف اإلســالمية     ومــن جهــة أخــرى  فــإن معــالم العالقــة بــين البنــك    

تتحـــدد مـــن خـــالل أدوات الـــسياسة النقديـــة المطبقـــة علـــى البنـــوك التقليديـــة، وتتمحـــور    

السياسة النقدية فـي االقتـصاد التقليـدي فـي التـأثير علـى عـرض النقـود مـن خـالل اإلقـراض                     

رم المحـ ) الربـا (واالقتراض وإصدار النقـود المـصرفية، وهـذه تنفـذ عـن طريـق سـعر الفائـدة                    

شرعاً، وهي مرفوضة أصـالً فـي المـصارف اإلسـالمية، وبالتـالي فهنـاك مـشكلة واضـحة فـي           

التعامــل مــع البنــوك المركزيــة؛ فــالكثير مــن المــصارف اإلســالمية لــم تجــد حتــى اآلن مــن      

يقــدم لهــا المعونــة المطلوبــة لتنــشيط الــسوق االئتمانيــة فــي حــاالت الــضيق المــالي علــى         

 .سالميةأسس تتوافق مع الشريعة اإل

    ومما ساهم في عدم إيجاد حل لهذه المشكلة حتـى اآلن، عـدم تعـرض المـصارف                 

اإلسالمية لمشكلة نقص السيولة بشكل جلي، وذلك لتدفق الودائع عليها، ولذا ال بد مـن       

قيــام البــاحثين والمفكــرين بالعمــل علــى إيجــاد بــدائل قابلــة للتطبيــق تــصلح ألداء وظيفــة      

الشأن، كمـا يجـب علـى المـسؤولين فـي البنـوك المركزيـة القيـام          البنك المركزي في هذا     

 . ٢بمراجعة طبيعة العالقة مع المصارف اإلسالمية وتقييمها

                                     
حسين حسين شحاته، إدارة السيولة فى المصارف اإلسـالمي المعـايير واألسـاليب، سلـسلة بحـوث فـى              .  د ١

 .٤-٣ص المصرفية اإلسالمية، 
 : لمعالجة هذه المشكلة المطروحةنظريةالبدائل من ال ٢
 .توفير السيولة في إطار صيغ المضاربة والقرض الحسن -

 . إنشاء صندوق تعاوني بين المصارف اإلسالمية -

 . اإلسالميةالمصارفتتمثل في تنشيط وإيجاد سوق مالية ما بين  -

 . سيساهم في حل تلك المشكلةإيجاد أدوات ائتمانية تتماشى مع الشريعة اإلسالمية -
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   ومن الجدير بالذكر أن معالجة مشكلة السيولة من خالل أصول المصرف اإلسالمي      

وراق عــن طريــق األدوات واألوراق الماليــة غيــر عملــي فــي ظــل األوضــاع الراهنــة لــسوق األ     

المالية اإلسالمية، فال زالت الصكوك اإلسالمية يشوبها الكثير من الملحوظات التنظيمية  

ــوفير      ــه فـــي تـ ــاد عليـ ــعيفاً، وال يمكـــن االعتمـ ــدولي الزال ضـ ــوقها الـ ــا أن سـ والـــشرعية، كمـ

 .السيولة للمصرف حال األزمات، وال االستثمار قصير األجل في حال الفائض المؤقت

ض سيولة عالية مـن الودائـع قـصيرة األجـل، لـم تـتمكن المـصارف               كما أن وجود فائ   

اإلســالمية مــن تحويلــه إلــى تمويــل متوســط وطويــل األجــل، أدى بهــا للتركيــز علــى التمويــل 

قــصير األجــل ذو العائــد الــسريع، ممــا صــرف تلــك األمــوال عــن تمويــل القطاعــات اإلنمائيــة   

هـم األهـداف التـي كانـت مؤملـة          المختلفة، ومن ثـم صـرف المـصارف اإلسـالمية عـن أحـد أ              

 .منها

 هذا باإلضافة إلى أن بعض المصارف اإلسالمية تواجه أوضاعاً اقتصادية وقانونية قـد ال              

تكون محكومة بالشريعة اإلسالمية، مما يجعلها توجه أغلب اسـتثماراتها إلـى المرابحـة           

 .١لسرعة تسييلها ووضوح التدفق النقدي والعائد

                                     
 :  لالستزادة انظر١

دراســة تحليليــة مــن :  أحمــد ســفيان عبــداهللا، إدارة الــسيولة فــي المــصارف اإلســالمية العاملــة فــي ماليزيــا  -   
ــوراه فـــي     والمـــصارف اإلســـالمية، كليـــة الـــشريعة والدراســـات   االقتـــصادمنظـــور إســـالمي، أطروحـــة دكتـ

 .م٢٠١٥ألردن، اإلسالمية في جامعة اليرموك، ا
 سوسن محمد سليم السعدي، المخاطرة الناتجـة عـن الـسيولة فـي البنـوك اإلسـالمية فـي األردن، رسـالة              -

 والمصارف اإلسالمية، كلية الشريعة والدراسـات اإلسـالمية فـي جامعـة اليرمـوك،            االقتصادماجستير في   
 .م٢٠١٠األردن، 

دراســة تحليليــة نقديــة،  : لــسيولة فــي المــصارف اإلســالمية ســعيد بــو هــراوة، إدارة ا . كــرم الل الــدين ودأ.  د-
ضمن أبحاث الـدورة العـشرون للمجمـع الفقهـي اإلسـالمي التـابع لرابطـة العـالم االسـالمي المنعقـد بمكـة             

 .م٢٠١٠ ديسمبر ٢٩-٢٥هـ الموافق ١٤٣٢ محرم ٢٣-١٩المكرمة في 
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 : والقوانينالنظم: المحور الثاني
تتميز العالقة بين المصارف اإلسالمية والبنوك المركزية، بعـدم الوضـوح فـي بعـض                 

األحيــان، إضــافة إلــى تعــدد صــيغ وأشــكال هــذه العالقــة، واختالفهــا بــين دولــة وأخــرى وبــين  

 حاولت تحويل أنظمتها المصرفية بالكامل      ١ رغم أن بعض الدول اإلسالمية     مصرف وأخر، 

جميـع أعمـال المؤسـسات الماليـة اإلسـالمية         تـنظم سالمي بالكامل، بحيث    إلى النظام اإل  

، كمــا وضــعت بعــض الــدول أنظمــة مــستقلة وكاملــة خاصــة بالمــصرفية  العاملــة فــي الدولــة

، إال أن عامة السلطات الرقابية والتنفيذية في الـدول التـي تعمـل فيهـا المـصارف       ٢اإلسالمية

 . ٣ والضوابط المالية التي تطبقها على البنوك التقليديةاإلسالمية، ما زالت تلزمها بالمعايير

    وخضوع المؤسسات المالية اإلسالمية لمعايير وضوابط ال تتفـق مـع طبيعـة عملهـا             

تــم تأســيس بعــض هــذه المـــصارف     يعــد تحــدياً كبيــراً يواجــه تلــك المؤســـسات، حيــث       

                                                                                   
 في المصارف اإلسـالمية، المـؤتمر الـدولي الثـاني     محمود الشويات، إدارة السيولة النقدية     .د،  سامه العاني  أ .د -

 .م٢٠١٥للمالية والمصرفية اإلسالمية، قسم المصارف اإلسالمية في كلية الشريعة، الجامعة األردنية، 
، ص  ١٩٩٦،  ١ يوسف كمال محمد، المصارف اإلسالمية األزمة والمخرج، دار النـشر للجامعـات المـصرية، ط               - 

١٩٨. 

 : ، والسودان، انظر وماليزياباكستان،بية المتحدة، تركيا، اإلمارات العر:  مثل١

موسى عبد العزيز شحادة، تجربة البنك اإلسالمي األردنـي، الجوانـب التطبيقيـة والقـضايا والمـشكالت،                   -
الجوانــب التطبيقيــة والقــضايا والمــشكالت،   : ضــمن أبحــاث نــدوة خطــة االســتثمار فــي البنــوك اإلســالمية    

 .٤٦٢-٤٦١م، ص ١٩٩٠لحضارة اإلسالمية، عمان، المجمع الملكي لبحوث ا

، بحــث مقــدم إلــى نــدوة خطــة إســتراتيجية االســتثمار فــي  "عالقــة البنــك المركــزي بــالبنوك اإلســالمية  " -
 .٢٩ -٢٨البنوك اإلسالمية، ص

 .، انظر المرجع السابق مباشرة...، واليمن، األردنماليزيا والبحرين:  مثل٢
 اســتثنائية، وهــذه مــشكلة أكبــر فــي حقيقتهــا، فمــع أن لهــا ايجابيــات فــي    أو يــتم التعامــل معهــا كحــاالت٣

بعض الجوانب، وبخاصة المتعلقة بالربا، إال أنها تضع المصرف اإلسالمي معلقـا فـي كثيـر مـن المـسائل وال                    
ية القانونية التي يتعامل بها مع البنك المركزي أو العمالء على اخـتالف أنـواعهم، وبخاصـة عنـد             ليعرف اآل 

 .دوث خالف بين الطرفينح
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انين المــصرفية ، وبعــضها األخــر يخــضع كليــا لألنظمــة والقــو   ١بموجــب قــوانين خاصــة بهــا  

وقوانين الشركات السائدة، دون مراعاة للطبيعة الخاصـة لهـذه المـصارف، كمـا هـو حـال                  

 .٢المصارف اإلسالمية التي تعمل في البالد غير اإلسالمية

                                     
 .األردن ومصر وقطر: كما هو الحال في المصارف اإلسالمية العاملة في كل من ١
جمــال الــدين عطيــة، البنــوك اإلســالمية بــين الحريــة والتنظــيم التقــويم واالجتهــاد والنظريــة والتطبيــق،             ٢

 .٥٩-٥٧م، ص١٩٩٣، ٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
العالقة بين البنوك المركزية والمـصارف اإلسـالمية تتخـذ أشـكاال متعـددة حـسب           ويمكن القول إجماال أن     

طبيعة النظام المصرفي في كل دولـة وحـسب قوانينهـا وسياسـتها النقديـة، وهنـاك نمـاذج عمليـة أربعـة           
 : يمكن استعراضها كالتالي

المـصرفي بالكامـل ليـصبح إسـالميا بمـا فيهـا البنـوك              تمثله الدول التـي قامـت بتحويـل نظامهـا           : النموذج األول 
ويعتبر هذا النمـوذج األفـضل والمتكامـل ألن المـصارف مندمجـة مـع          . باكستان والسودان : المركزية؛ مثل 

النظــام المــصرفي والنقــدي فــي إطــار عالقــة محــددة بــضوابط تــتالءم وأســس ومبــادئ النــشاط المــصرفي        
 المركزي اإلسـالمي الرقابـة علـى المـصارف اإلسـالمية دون تعـارض               اإلسالمي، ويتولى في هذه الدول البنك     

 .في األهداف والسياسات
يمثلــه نظــام االزدواجيــة المــصرفية الــذي حظيــت فيــه المــصارف اإلســالمية بعنايــة خاصــة           : النمــوذج الثــاني 

ــة؛ مثــل    ــدول المعني ــا قــوانين خاصــة تحــدد عالقتهــا       : فأصــدرت ال ــة وماليزي ــا واإلمــارات العربي بالبنــك تركي
أيـة مـشكالت ألن اللـوائح والـنظم     ) البنك المركـزي والمـصارف اإلسـالمية   (المركزي وال تثار بين الطرفين     

 .تأخذ بعين االعتبار خصوصية المصارف اإلسالمية
وهو يعتمـد كـذلك نظـام االزدواجيـة المـصرفية لكـن بأسـلوب مغـاير فمجموعـة المـصارف                     : النموذج الثالث 

وذج أصــدرت لهــا قــوانين اســتثنائية أو مؤقتــة وحــصلت علــى إعفــاءات صــريحة أو     اإلســالمية فــي هــذا النمــ 
مصر واألردن والبحرين والكويت، ويتسم : ضمنية كاملة أو جزئية ومعظم هذه المصارف اإلسالمية؛ مثل   

 :نشاطها بما يلي
 .أنها ليست معفاة من القوانين التي تحكم نشاط المصارف األخرى -
وسط مجموعة كبيرة من البنوك الربوية ينظمهـا قـانون الدولـة ويـشرف       أنها تعمل كوحدات صغيرة      -

 .عليها البنك المركزي
مشاكل جمة نتيجة إخضاعها ألساليب الرقابة التقليدية من قبـل البنـوك المركزيـة ممـا                ل تعرضأنها ت  -

 .يؤثر سلبا على تطورها وفعالية نشاطها
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    ومن جهـة أخـرى، تواجـه المـصارف اإلسـالمية تحـديات قانونيـة دوليـة مثـل االلتـزام                     

ع لها البنوك التقليدية والتي قـد ال تتناسـب مـع طبيعـة        بالمعايير الرقابية العالمية التي تخض    

وما حملته من متطلبات رقابية أهمها القدرة علـى         ) ٢بازل  (عمل المصارف اإلسالمية؛ مثل     

مواجهــة المخــاطر ســواء كانــت مخــاطر ائتمــان أو ســوق أو مخــاطر تــشغيل، وكــذلك          

من وجود نظام تـدقيق     القدرة على تطبيق ضوابط التحكم المؤسسي الهادفة إلى التأكد          

داخلي وشرعي ونظام حديث للمخـاطر يـوفر إمكانيـة مـساءلة اإلدارة التنفيذيـة، والتأكـد                 

 .١ عاليةمن قدرة مجالس اإلدارة على حمل األمانة بحيادية ومهنية

ــة نحــو حوكمــة المــصارف         ــى أن تتجــه البنــوك المركزي    ولمواجهــة هــذا التحــدي وإل

هــود القــائمين علــى المــصارف اإلســالمية والمؤســسات   اإلســالمية، ينبغــي أن تتــضاعف ج 

الدولية الداعمة لهـا لتطـوير المؤسـسات والقـوانين لممارسـة العمـل المـصرفي اإلسـالمي،                  

وتنظــيم الــصناعة المــصرفية واإلشــراف عليهــا وضــمان ســالمة نظــام التمويــل وتحــسين     

خـالل العقــدين  سياسـة الرقابـة المـصرفية وتطـوير مؤسـسة الرقابــة الـشرعية، وقـد أنجـز         

ــام للبنـــوك       ــذا الـــصدد؛ مثـــل تأســـيس المجلـــس العـ ــة فـــي هـ ــوداً ملموسـ المنـــصرمين جهـ

اإلســالمية ومجلــس الخــدمات الماليــة اإلســالمية وغيرهــا ممــا ســبق االشــارة إليــه، ومــن          

                                                                                   
لتـي نـشأت وتعمـل دون تنظـيم خـاص يحكمهـا ودون       تمثله مجموعة المـصارف اإلسـالمية ا   : النموذج الرابع 

 :انظر. ول الغربية كالدانمرك وبريطانيادإعفائها من النظم المصرفية التقليدية كما في ال
 عالقة البنك المركـزي بالنـسبة للمـصرف اإلسـالمي المـؤتمر االقتـصادي األول،             : احمد محيي الدين أحمد   .  د -

 .٢الديوان األميري، الكويت، ص 
 ، المــؤتمرعالقــة المــصارف اإلســالمية فــي األردن بالبنــك المركــزي األردنــي    : إســماعيل إبــراهيم الطــراد .  د-

 .٩-٨ص م، ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤المكرمة،  مكة القرى، أم اإلسالمي، جامعة لالقتصاد الثالث العالمي

 .١٠ابق، ص سالمصارف اإلسالمية الواقع والتطلعات، مرجع ، فؤاد محمد محيسن.   د١
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المــأمول أن تتــضاعف هــذه الجهــود الذاتيــة غيــر الحكوميــة مــن داخــل القطــاع المــصرفي       

 .١اإلسالمي وخارجه

 :الكوادر البشرية: ثالثالمحور ال
   تعد مشكلة الكوادر البشرية من أولـى العقبـات التـي واجهـت المـصارف اإلسـالمية                 

منذ نشأتها؛ حيث لم يتهيأ لها الكوادر البشرية المؤهلة والقـادرة، أي الكـوادر التـي تجمـع              

ان بهـا،   بين العلم المصرفي، والفقه الشرعي، وااللتزام اإلسالمي، والحماس للفكرة واإليم         

ولذا اعتمـدت المـصارف اإلسـالمية فـي عملهـا علـى كـوادر بـشرية جلهـا أتـت مـن البنـوك                         

  .٢الربوية، ويفتقد أكثرها للفقه الشرعي

ــى        ــاج إل     ذلــك أن المــصارف اإلســالمية تمــارس الفقــه العملــي ال الفقــه النظــري، وتحت

لــك بالــسهل خبــرات وكفــاءات فنيــة وشــرعية عاليــة لتقــديم أحــسن الخــدمات، ولــيس ذ

ــا        ــاملين معهـ ــن المتعـ ــرة مـ ــغوطاً كبيـ ــه ضـ ــا تواجـ ــا أنهـ ــوفيره، كمـ ــضاربون  (تـ ــم مـ وجلهـ

 .بتحقيق أفضل العوائد في مواجهة أعرق بيوت المال العالمية والمحلية) وشركاء

فالمــصارف اإلســالمية تحتــاج إلــى مــوارد بــشرية قــادرة علــى جــذب المــودعين،      ولــذا، 

 المـودع بالمـصرف اإلسـالمي، وكـذلك تكـون قـادرة علـى              وفهم طبيعة العالقة التـي تـربط      

تقــديم الخدمــة المــصرفية بالــسرعة والجــودة المالئمــة ووفقــا لقواعــد الــشريعة المنظمــة    

لــذلك، إضــافة إلــى القــدرة علــى توجيــه األمــوال لالســتثمار وفــق الــصيغ الــشرعية بأنواعهــا     

ادية للمجتمـع اإلسـالمي،    المتعددة، ووفـق أولويـات المجتمـع، ومـستوعبة لألهـداف االقتـص            

وملتزمة ببذل أقصى جهد في سبيل تنفيذ هذه األهداف، وهذا يتطلب بدوره نوعيـة خاصـة              

                                     
 . وسف الزامل، مستقبل المصرفية اإلسالمية، مرجع سابقي.  د١

 بل إن بعض هذه الكوادر البشرية يفتقد أيضاً للحمـاس للفكـر المـصرفي اإلسـالمي، وإنمـا قـدم للعمـل فـي                      ٢
 .المصارف اإلسالمية من أجل العرض المالي
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 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

مــن المــوارد البــشرية مؤهلــة للبحــث عــن الفــرص االســتثمارية المالئمــة، ودراســة جــدواها    

 .وتقويمها وتنفيذها، ومتابعتها في إطار هذه الضوابط الشرعية

 تتـصف بالمهـارة والخبـرة واالبتكـار لـدى العـاملين القـائمين            وكل هذا يتطلب عقليـة    

علــى التطبيــق العملــي لفكــرة المــصرفية اإلســالمية، حتــى يتــسنى لهــم الــربط بــين الواقــع    

 .ومتغيراته من ناحية، وبين فقه النص اإلسالمي من ناحية أخرى

ي فـي تعبئـة        ووجود هذه الفئة من العاملين ضرورة لنجاح النشاط المصرفي اإلسالم   

الموارد للتنميـة، أمـا عـدم وجودهـا أو نـدرتها أو اخـتالل تركيبهـا فإنـه يتـرك فرصـاً واسـعة                         

ــاً عــدد لــيس بالقليــل مــن المــصارف        أمــام المخالفــات والتجــاوزات، والتــي يعــاني منهــا حالي

  .١اإلسالمية

 :توظيف األموال: المحور الرابع
ــا   ــراد      عنـــدما قامـــت المـــصارف اإلســـالمية كـــان اإلقبـ ــراً مـــن غالبيـــة أفـ ــا كبيـ ل عليهـ

المجتمعــات اإلســالمية، رغبــة فــي الــتخلص مــن الربــا وشــبهاته، فتــدفقت األمــوال لتلــك          

المـــصارف بكميـــات كبيـــرة، ولـــم تكـــن هـــذه المـــصارف قـــد اســـتعدت بمنتجـــات مالئمـــة   

الستخدام فوائض السيولة المالية، ومن هنا بدأت في البحث عن اآلليات المالئمة لتوظيف             

 األموال، فلجأت إلى اللجان والهيئـات الـشرعية ملتمـسة المخـرج الـسريع، ولـم يكـن          هذه

أمام تلك الهيئات إال أن تقدم لها حلـوالً تتمثـل فـي صـيغ تعتمـد التركيـز علـى ضـمان رأس                 

المال والعائد، على أساس أن تكون حلوالً مؤقتة تتماشـى مـع طبيعـة المرحلـة وظروفهـا،                  

المية بعـــد ممارســـتها لتلـــك الحلـــول واكتـــشاف عوائـــدها ولكـــن غالبيـــة المـــصارف اإلســـ

                                     
 . مرجع سابق، تقويم الموارد البشرية بالبنوك اإلسالميةأشرف محمود،  ١
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، اعتمــدت عليهــا فــي جــل عملياتهــا     ١الكبيــرة مقارنــة بتكاليفهــا ومخاطرهــا المنخفــضة    

التمويلية، بل كانت هي عماد عملياتها وتم توليد صوراً مـشابهة منهـا، حتـى صـارت طابعـاً                

راً عـن واقـع البنـوك الربويـة،        وبذلك لم يبتعد عدد من المـصارف اإلسـالمية كثيـ          . مميزاً لها 

 .٢ولم تحقق األهداف المؤملة منها

    لقد واجهت المصارف اإلسالمية مشكلتين أساسـيتين وهـي بـصدد إحيـاء وتجديـد               

األدوات التقليديــة للتمويــل اإلســالمي؛ المــشكلة األولــى تــرتبط بانتقــاء أكثــر هــذه األدوات     

والثانيــة تتعلــق بتجديــد هــذه األدوات عــن مالءمــة لتمويــل األنــشطة االقتــصادية المعاصــرة، 

طريــق إجــراء التعــديل والتطــوير فــي كــل منهــا حتــى يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي النــشاط     

 .المصرفي

ــان؛ جانــب ثابــت ويتعلــق بالمبــادئ أو األصــول العامــة             وقــد كــان لهــذه األدوات جانب

انـب متطـور يخـص      الشرعية الثابتة والمشتقة مباشرة من الكتاب والسنة المطهـرة، وج         

النواحي الشكلية للعقود وآليات تنفيذها، وهذا األخير يعتمـد علـى االجتهـاد الـذي يتماشـى                 

 .٣مع التغيرات الزمانية والمكانية للمجتمع اإلسالمي

                                     
 . وإن كانت أقل كفاءة من نظام الفائدة الربوية، إال أنها ال تبعد عنها من ناحية الوظيفة فهي١
 والمقــصود هنــا التوســع فــي عمليــات المرابحــة بأنواعهــا بــشكل كبيــر جــداً، حيــث وصــلت النــسبة فــي              ٢

 .من إجمالي عملياتها التمويلية) ٪ ٩٠- ٨٥ (المتوسط ما بين
 : انظر٣
مقترحات نحو مزيد من التطور والفاعليـة، مجلـة االقتـصاد          :  التمويل اإلسالمي  عبد الرحمن يسري، وسائل    -

 .١٥ -١٣م، ص ٢٠٠٣، ديسمبر )٢٧١(اإلسالمي، العدد 

بــين اإلنجــازات التاريخيــة والتحــديات   .. يوســف بــن عبــد اهللا الزامــل، مــستقبل المــصرفية اإلســالمية    .  د -
                 . هـ٢٦/١/١٤٣٢، )٦٢٩١(االستراتيجية، صحيفة االقتصادية، العدد 
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 :وعي المتعاملين: المحور الخامس
   مــن العوائــق والــضغوط التــي واجهتهــا المــصارف اإلســالمية، عــدم تفهــم عــدد مــن     

فـالفرد    لطبيعة أعمالها، وعدم إدراكهم لحساسية وضـعها وحداثـة نـشأتها،           المسلمين

العـادي يتوقــع مــن المــصارف اإلســالمية أن تــوفر للمــساهمين والمــودعين معــدالت أربــاح ال  

، بما فيها   ١تقل في متوسطها عما توفره مجاالت االستثمارات األخرى السائدة في السوق          

 ينفـي وجـود فئـات قـد تقبـل بمعـدالت ربـح أقـل فـي بعـض               البنوك التقليدية الربوية، وهذا ال    

األحيان، طالما كان مطمئنـاً إلـى خلـوه مـن شـبهة الربـا، إال أن هـذا األمـر لـيس علـى إطالقـه                       

دائماً، وهذا دفع بعض تلك المصارف إلى تقديم رضا المستثمر على االعتبارات االقتـصادية       

 .٢واالجتماعية التي كانت تسعى إليها

، وتعـد مـن أهـم       ٣جموعة من أبـرز التحـديات التـي تواجـه المـصارف اإلسـالمية                 هذه م 

العوامل التي سـاهمت بعـدم قـدرتها علـى تحقيـق أهـدافها بالـشكل المؤمـل منهـا، والتـي                      

                                     
 كما أن الفرد المتمول يؤمل أن يحصل من هذه المصارف علـى حاجتـه التمويليـة بتكـاليف أقـل مـن البنـوك             ١

 .التقليدية
عمـاد الــدين عثمـان، المؤســسات المـصرفية اإلســالمية بـين التحــديات والطموحـات، مجلــة      · د،  تمـام أحمــد ٢

 .م٣٠/٩/٢٠١٠، )٥٣٢( الوعي اإلسالمي، العدد

 من الجدير بالذكر وكما سبق القول في بداية هذا المبحث أن التحديات والعقبات التي واجهـت المـصارف         ٣
 :اإلسالمية كثيرة جدا، ومنها أيضا

ــى تنــوع نمــاذج           - ــاوى الــشرعية والتــي عكــست االخــتالف فــي التطبيــق وأدت إل اخــتالف االجتهــادات والفت
 .وعقود التمويل

اجهته اإلدارة التنفيذية في هذه المصارف الوليدة والتي لم يكن لديها صورة وأنظمـة   تحدي التطبيق الذي و    -
 .سابقة تعزز من امكانية نجاحها، بحيث يمكن االسترشاد بها كما هو الحال في المصارف التقليدية
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أدت بكثيــر مــن البــاحثين والمختــصين لتوجيــه االنتقــادات لهــا، ولــذا يعــرض المبحــث التــالي  

 .لهذه االنتقادات ويناقشها

  @      @@      
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 المبحث الخامس
 االنتقادات الموجهة للمصارف اإلسالمية

       مع االيجابيات الكثيرة التي تحسب للمصارف اإلسالمية، واالنجازات العديدة التـي    

حققتها، إال أنها ومنذ بداية العقد األول من األلفية الثالثة بدأت تواجه كثيراً من االنتقـادات                

 منهــا فئــة المنظــرين األكــاديميين، أو فئــة كبــار رواد المــصرفية مــن مختلــف الفئــات؛ ســواءً

اإلســـالمية مـــن رجـــال األعمـــال، أو مختلـــف فئـــات المتعـــاملين مـــن جمهـــور المـــودعين          

والمــستثمرين، وذلــك مــن حيــث أصــالة المنتجــات المــصرفية اإلســالمية، واألدوار التنمويــة    

ئـات الـشرعية، وارتفـاع تكـاليف        واالجتماعية لهذه المصارف، أو من جهة ضعف أداء الهي        

 :٢، وفيما يلي عرض ألهم هذه االنتقادات مع مناقشتها١المعامالت والمنتجات فيها

                                     
 :يمكن تصنيف المنتقدين إلى عدة فئات، من أبرزها  ١

 اإلســالمية الــذين حرصــوا علــى تطبيــق النظريــة االقتــصادية    صــنفٌ مــن المتحمــسين للمــصارف   :الفئــة األولــى 
 .اإلسالمية، وعملوا جاهدين ليروها قائمة على صعيد الواقع، ولو كان فيها بعض السلبيات

صــنفٌ آخــر مــن المتحمــسين أيــضاً وحرصــوا علــى قيــام المــصارف اإلســالمية، ولكــنهم يــرون        :الفئــة الثانيــة 
 .وقع منها ومتاح لهاهو مت أقل مما التطبيق العملي لها

صــنفٌ مــن طــالب العلــم لــم يقتنعــوا بفكــرة المــصارف اإلســالمية، وحينمــا يــتم ســؤالهم عــن       :الفئــة الثالثــة
إنَّ هذه المصارف عمليـة ترقيـع ال تفيـد شـيئاً، وإذا تـم مطـالبتهم بالبـديل لمـا تعانيـه األمـة                     : السبب يقولون 

 . مقنعاًجد عندهم جواباًاإلسالمية من انغماس في الربا وتهالك عليه ال ت
صــنف مــن العــاملين أو المتعـــاملين أو المــستفيدين مــن وجــود البنــوك التقليديــة، ويـــسعون         : الفئــة الرابعــة  

فمن الواضح أنه منذ بدأت تلك المصارف ونشطت واتسعت عطلـت مـصالح بعـض               . لمحاربة من ينافسها  
ومـن  . هفيـ ده فـي الـسوق واسـتمراره        القوى االقتصادية المحلية حتى أصبح بعضها يخشى علـى أصـل وجـو            

 .هنا بدأت تلك القوى بمحاربة المصارف اإلسالمية بشتى الوسائل والطرق
ــأثرين : الفئـــة الخامـــسة ــا يـــسمعون دون إلمـــام حقيقـــي بآليـــة عمـــل هـــذه    بـــاإلعالممـــن المتـ  والمـــرددين لمـ

 .المصارف

 .وقد عرض الباحث هذه االنتقادات كما أوردها المنتقدون للمصارف  ٢
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 :محور الرقابة الشرعية: أوال
     وهو من أكثر المحاور انتقاداً في المصارف اإلسالمية، نظراً لرجوع جل المخالفـات             

 :١جهة لهذا المحور ما يليوالتجاوزات لهذا المحور، ومن االنتقادات المو

 عـــدم وجـــود جهـــات عليـــا لإلشـــراف علـــى هيئـــات الرقابـــة الـــشرعية بالمـــصارف     –

اإلسـالمية والتنــسيق بينهــا، ممــا أدى لتكــرار الجهـود العلميــة وانعــدم التنــسيق والتكامــل   

 .بينها

 عدم تفرغ غالبيـة أعـضاء الهيئـات واللجـان الـشرعية، وارتبـاطهم بأعمـال أخـرى              –

 .همتأخذ جل وقت

 اكتفاء بعض المصارف اإلسالمية بهيئة رقابة شرعية مكونة من شخص واحد،      –

أو مستــشار شـــرعي يــتم اللجـــوء إليــه عنـــد الحاجــة لالستفـــسار عــن الحكـــم الـــشرعي      

لمعاملة ما، وبذلك ال توجد رقابة شرعية فعلية في الواقع العملي تقوم بالتدقيق الشرعي           

 .المستمر

ــ    – ــرعي متكامـ ــدليل شـ ــار لـ ــصارف      االفتقـ ــد بعـــض المـ ــصرفية عنـ ــامالت المـ ل للمعـ

 .اإلسالمية، والموجود ال يعدو كونه مجموعة فتاوى متفرقة غير ملزمة

 عـدم اكتــراث بعــض أعـضاء اإلدارة العليــا فــي تلـك المــصارف بــااللتزام بالــضوابط     –

 .الشرعية وتركيزهم على الربحية العالية

ية واحدة، حيث تعاني المصارف  تعدد آراء المراقبين الشرعيين تجاه منتج أو عمل      –

اإلسالمية من مـشكلة تعـدد اآلراء الفقهيـة، فقـد يحـدث أن تـصدر هيئـة الرقابـة الـشرعية            

                                     
   تجدر اإلشارة إلى أن جل هذه االنتقـادات لـم تفـرق بـين المـصارف اإلسـالمية، وبـين النوافـذ اإلسـالمية فـي                           ١

 .البنوك التقليدية
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فــي أحــد المــصارف فتــوى فــي حكــم أحــد األنــشطة أو المنتجــات المــصرفية، وتــصدر هيئــة    

الرقابــة الــشرعية فــي مــصرف أخــر فتــوى مختلفــة تمامــا عــن الفتــوى الــسابقة فــي نفــس         

ــدى المــسؤولين عــن إدارة هــذه        النــشاط  المــصرفي، ممــا يــؤدي إلــى إحــداث بلبلــة فكريــة ل

 .١المصارف، والمتعاملين معها

 أن اللجــان الــشرعية لجــان معينــة مختــارة مــن مــسؤولي المؤســسات والمــصارف    –

اإلسالمية، وهذا ما يدفع إلى المطالبة بمزيد من االحتيـاط فـي نزاهتهـا وحيادهـا، األمـر الـذي               

 .ها فوق أصحاب القرار والتأثير في الجهات التي تعمل لديهايستدعي كون

 تكرار عدد محدود مـن األشـخاص فـي عـدد كبيـر مـن اللجـان والهيئـات الـشرعية             –

التابعة للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، ممـا يفقـد العـضو القـدرة الحقيقيـة علـى                 

ول المالئمة من الناحية    دراسة مشاكل وقضايا تلك المصارف والمؤسسات واقتراح الحل       

 .الشرعية

عــــدم الكفــــاءة المــــصرفية أو الــــشرعية فــــي بعــــض أعــــضاء اللجــــان والهيئــــات     –

 .الشرعية

نقص المصداقية الشرعية للعديد مـن النوافـذ اإلسـالمية للبنـوك التقليديـة، والتـي                   –

حيـث كثيـراً مـا تثـار الـشكوك حـول ممارسـات هـذه                 تحسب علـى المـصارف اإلسـالمية،      

ــة الــشرعية علــى        النوافــذ ــضوابط الــشرعية، ومــدى قــدرة الهيئ ، ومــدى التزامهــا الفعلــي بال

 .التأكد من التطبيق الصحيح للمعامالت المقرة شرعاً في الواقع العملي للبنك

                                     
 جمـــال الـــدين عطيـــة، البنـــوك اإلســـالمية بـــين الحريـــة والتنظـــيم التقـــويم واالجتهـــاد والنظريـــة والتطبيـــق،  ١

 .٧٣، ص١٩٩٣، ٢روت، طالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بي
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 :مناقشة هذا االنتقاد
    بعــد هــذا العــرض المجمــل ألبــرز االنتقــادات التــي توجــه للمــصارف اإلســالمية بــشأن    

مــا مــدى مــصداقية هــذه االنتقــادات؟ ومــا اآلليــة   : يثــور تــساؤل هنــا مفــاده الرقابــة الــشرعية، 

 المثلى لتالفيها ومعالجتها؟

   يمكـن القـول بــصفة عامـة أن جـزءاً لــيس بالقليـل مـن هــذه االنتقـادات لهـا جانــب أو         

جوانــب مــن الــصحة، وجــزءاً آخــر يــشوبه المبالغــة، أو ال يمكــن توجيــه اللــوم للمــصارف           

 :بشأنه، وبيان ذلك كاآلتياإلسالمية وحدها 

    مــن المتفــق عليــه أن مــن أبــرز مــا يميــز المــصارف اإلســالمية، وجــود هيئــات الرقابــة       

الــشرعية التــي تــضم ثلــة مــن العلمــاء والفقهــاء المتخصــصين فــي فقــه المعــامالت الماليــة      

والمصرفية ممن واكب مسيرة هذه المصارف منذ نشأتها ووجهوا مسارها وحرصوا منـذ        

على وضـع الـضوابط والمعـايير الـشرعية المـستقاة مـن األحكـام الفقهيـة للمـذاهب                   البدء  

المعتبرة وبيان الحكم الشرعي في المسائل المـستجدة والنـوازل العارضـة باالسـتناد إلـى                

األدلــــة الراجحـــة، وقـــد أدت هـــذه الهيئـــات أدواراً مهمـــة فـــي تأصـــيل وتطـــوير المـــصرفية          

 .١اإلسالمية

وبخاصـة فـي هـذه المحـور، التفرقـة بـين المـصارف اإلسـالمية التـي                       ومن المهم جـداً     

يتوافر لديها هيئة شرعية وهيئة رقابة، وبين المصارف التي يتوافر لديها هيئة واحدة فقط،        

وبين النوافذ اإلسالمية التي قد ال يوجد لـديها إال مراقـب واحـد فقـط أو عـدد محـدود أو غيـر            

ة التــي تقــدم منتجــات مــصرفية إســالمية، وعلــى ذلــك    متفــرغ، وكــذا بــين البنــوك التقليديــ  

                                     
 ، موقع مركـز أبحـاث   م ٢٠١١،    حيدر ناصر، الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح وتجريح             ١

  .فقه المعامالت اإلسالمية

 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٢٢

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

فالحال ليست واحدة في جميع المـصارف، ومـن ثـم فـالحكم علـى هـذه االنتقـادات يجـب              

 .أن يكون بحسب حالة كل مصرف

   ولكـــن يمكـــن القـــول بـــصفة عامـــة إن مـــن الحلـــول المقترحـــة لمعالجـــة االنتقـــادات  

 الموجهة لهيئات الرقابة

 : الشرعية ما يأتي

 يتم تعيين أعضاء الهيئة الشرعية من قبل مؤسسات علمية رسـمية، ال مـن                أن -

ــة       ــا، أو عـــن طريـــق الجمعيـ ــون بهـ ــي يعملـ قبـــل مجلـــس إدارة المـــصرف أو المؤســـسة التـ

العموميــة للمــصرف، لــئال يتــأثر أعــضاء الهيئــة بــآرائهم، وال يكــون لهــم ســلطان علــيهم، أو 

 .تأثير في قراراتهم وفتاواهم

ــم - ــن ضـ ــون مـ ــال      أن يكـ ــي مجـ ــصين فـ ــن المختـ ــدد مـ ــة الـــشرعية عـ ــضاء الهيئـ ن أعـ

المعـــامالت المـــصرفية، إذا تعـــذر إيجـــاد المختـــصين الـــذين يجمعـــون بـــين العلـــم الـــشرعي  

 .والعلم باالقتصاد معاً

لهذا العمل، كي يستطيعوا    ) أو نصفهم على األقل   ( تفريغ أعضاء الهيئة الشرعية      - 

 .فات هذه المصارفالقيام بالرقابة الحقيقية على جميع تصر

 الــسعي إلــى إيجــاد مراكــز علميــة ومعاهــد تقبــل خريجــي كليــات الــشريعة بالــذات،   -

وتقوم بتزويدهم بدورات ومقررات دراسية في المعامالت المصرفية والعلوم االقتـصادية،           

 .حتى يمكن إيجاد جيل ثان وثالث من األعضاء القادرين على القيام بهذه المهمة

لشرعية من النظر واالطالع على كافة تصرفات المؤسسات التي         تمكين الهيئات ا   -

يراقبونها، وعدم إخفـاء أي تـصرف أو معاملـة أو منـتج عـنهم مهمـا كـان صـغيرا فـي ذهـن                         

 .البعض
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ــة الــشرعية التــي مهمتهــا        - ــة للرقابــة الــشرعية بجانــب الهيئ ــى إيجــاد هيئ  الــسعي إل

قليديـة التـي تمـارس أعمـاالً مـصرفية       الفتوى، في كافـة المـصارف اإلسـالمية، والمـصارف الت          

 .إسالمية

إضـــافة الـــصبغة اإللزاميــــة علـــى قــــرارات الهيئـــة الــــشرعية، وتفعيـــل قراراتهــــا       -

 .وتوصياتها ومتابعة ما قد أوصت بتعديله

 عـدم تنفيـذ أي عقـد أو منــتج فـي المـصرف قبـل دراســته مـن قبـل أعـضاء الهيئــة           -

 .الشرعية وموافقتهم عليه

 الرقابيــة بــشأن الحــد األقــصى مــن اللجــان المــسموح   وضــع ضــوابط مــن الجهــات  -

 ).يُقترح أال تزيد عن عضوية خمس لجان كحد أقصى(لكل عضو من أعضاء الهيئات الشرعية، 

ضــرورة وجــود هيئــة رقابــة شــرعية مركزيــة مــن قبــل البنــوك المركزيــة، تــضع        -

 .١الضوابط واألطر العامة لجميع المؤسسات والمصارف اإلسالمية

 :محور المنتجات المالية: انيالمحور الث
 :ومن أهم االنتقادات الموجهة للمصارف اإلسالمية في هذا الجانب

 .٢ وجود بعض المخالفات الشرعية في إجراءات تنفيذ صيغ المرابحة –

                                     
 :  للتوسع في الحلول المقترحة انظر١
 ،ديات والطموحات عن مقال المؤسسات المصرفية بين التح      ، المرجعية في الفتوى   ،عبد اهللا نجيب سالم    -

 .www.islamonline.com      :            عماد الدين عثمان على موقع.  د،تمام أحمد: تحقيق

 شبكة الفتاوى الشرعية منشورة في موقع . م٢٠/٩/٢٠٠٣أحمد الحجي الكردي، بتاريخ . د . أ -

ــع        - ــى موقــــ ــال علــــ ــالمية، مقــــ ــصارف اإلســــ ــي المــــ ــة الــــــشرعية فــــ ــريم حماد،الرقابــــ ــد الكــــ ــزة عبــــ     : حمــــ
 www.islamonline.com  

  . مرجع سابقرها،المصارف اإلسالمية ودو حسن سالم العماري،. أ -

 يوجد لدى الكثير من الباحثين والمهتمين والعلماء تحفظاً علـى صـيغة المرابحـة لآلمـر بالـشراء، ألن هنـاك         ٢
 :انحرافا في التطبيق، وتكتنفها شبهات كثيرة، ومن هؤالء الباحثين على سبيل المثال
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 التركيز على صيغة المرابحة لآلمر بالشراء بالرغم من تعدد الصيغ االسـتثمارية             –

 .والتمويلية المتاحة

ــار حولهــا       اللجــوء إلــى صــي  – غ تمويليــة لــم يحــسم الحكــم الــشرعي بــشأنها وتث

 .التورق المصرفي المنظم: شبهات كثيرة مثل

 اإلفـــراط فـــي الحـــصول علـــى الـــضمانات والكفـــاالت مـــن العمـــالء، وهـــذا يـــسبب   –

 .تعجيزاً أو تنفيراً لهم

 .  ارتفاع تكلفة التمويل بالمقارنة بالعروض البديلة من البنوك التقليدية –

عض العاملين بالمصارف اإلسـالمية بفكـر االئتمـان التقليـدي عنـد التعامـل         تأثر ب  –

 .مع بعض هذه الصيغ

 :مناقشة هذا االنتقاد
   يعــد محــور المنتجــات الماليــة مــن المحــاور الرئيــسة فــي عمــل المــصارف اإلســالمية،   

 وأحد أهم أوجه تميزها عن البنوك التقليدية، ذلك أن جل عمل المصرف اإلسالمي يعتمد      

 للعمالء على اخـتالف احتياجـاتهم وفـق الـضوابط        - بمختلف صيغه  -على تقديم التمويل    

الشرعية، ولكن تحت ضغط ظروف المنافسة والربحية، بدأ يظهر نوع مـن االنحـراف فـي       

                                                                                   
بحـة لآلمـر بالـشراء أثـارت ضـد البنـوك       إن المبالغـة فـي اسـتعمال بيـع المرا       : "عائشة المالقي، حيث قالت   .  د -

اإلسالمية حملة من االنتقادات والتساؤالت وجهت إليها من طرف الباحثين والمهنيين، ودارت باألسـاس         
حـول الـشبهات التـي ينطـوي عليهــا هـذا البيـع، وتكييفـه مـن الناحيــة الـشرعية، وعلـى رأسـها قـضية الربــا،             

 :، انظر"ضمان، والحل في حالة التأخر عن السداد، وغيرهاوال وبيع ما ليس تحت اليد، وتحديد الثمن،
عائـشة الـشرقاوي المـالقي، البنـوك اإلسـالمية، التجربـة بـين الفقـه والقـانون والتطبيـق، المركـز الثقـافي             . د -

 .٤٧١: م، ص٢٠٠٠، ١العربي، الطبعة 

 مؤقــت فــي بــدايات ومــن الجــدير بالــذكر أن صــيغ بيــوع المرابحــة أجازتهــا بعــض الهيئــات الــشرعية كــإجراء 
ظهــور المــصارف اإلســالمية، وحاجتهــا الــسريعة لممارســة العمــل، مــع ظــروف المنافــسة الــشديدة مــن        

 .البنوك التقليدية
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عمــل بعــض المــصارف اإلســالمية، وظهــر تركيــز أغلبهــا علــى منتجــات محــددة ال تحقــق      

صــاحب التطبيــق فــي بعــضها أيــضاً مخالفــات    أهــداف المــصرف اإلســالمي الحقيقيــة، وقــد    

 .شرعية

    كما أن أكثر أنواع العقود التي تمارسها كثير من المصارف اإلسالمية إثارة للجـدل              

ــة، إذ إن كالهمــا           ــدة الربوي ــاً وشــبهاً بعقــد الفائ ــر العقــود قرب هــو عقــد المرابحــة، فهــو أكث

الحقيقي للمستثمر، ولكن   يتضمن تحديد هامش للربح بصورة مسبقة وبمعزل عن العائد          

هذا الشبه ليس تاماً، فعقـد المرابحـة يتـضمن تحميـل المـصرف درجـة مـن المخـاطرة عنـد                     

ــه، كمــا يقــع علــى المــصرف           مــن يــرى أن الوعــد بإعــادة الــشراء لــيس ملزمــاً قــضاءً لآلمــر ب

 ١اإلسالمي مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه

ر هذه الصيغة التمويلية في أنحاء العـالم اإلسـالمي واعتمـاد عـدد كبيـر             ونظراً النتشا 

مــن المــصارف عليهــا فــي أغلــب أنــشطتها التمويليــة، إضــافة إلــى ظهــور بعــض األخطــاء           

والمخالفات في التطبيق، فقد أوصى مجمع الفقـه اإلسـالمي المـصارف اإلسـالمية بمحاولـة                

ــصيغ       ــي الـ ــع فـ ــة والتوسـ ــوع المرابحـ ــن بيـ ــالل مـ ــضاربات    اإلقـ ــن مـ ــرى مـ ــتثمارية األخـ االسـ

ومشاركات وتأجير وخالفه، والتأكد من تطبيق هذا النـوع مـن البيـع بالطريقـة الـصحيحة،                 

 :وينص القرار على

يوصي المؤتمر في ضوء مـا الحظـه مـن أن أكثـر المـصارف اإلسـالمية اتجـه فـي أغلـب           "

 :نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة لآلمر بالشراء

                                     
 : انظر١

 .٤أسامه عثمان، البنوك اإلسالمية بين الواقع واآلمال، مرجع سابق، ص .   د-
 بـين النظريـة والتطبيـق، المعهـد العـالمي            محمد عبدالمنعم أبـو زيـد، الـدور االقتـصادي للمـصارف اإلسـالمية              -

 .٦٨-٥٦م، ص ١٩٩٦ -هـ١٤١٧للفكر اإلسالمي، 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٢٦

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

أن يتوسع نشاط جميـع المـصارف اإلسـالمية فـي شـتى أسـاليب تنميـة االقتـصاد                   : أوالً

والســيما إنــشاء المــشاريع الــصناعية أو التجاريــة بجهــود خاصــة أو عــن طريــق المــشاركة 

 .والمضاربة مع أطراف أخرى

ــاً أن تـــدرس الحـــاالت العمليـــة لتطبيـــق المرابحـــة لآلمـــر بالـــشراء لـــدى المـــصارف   : ثانيـ

أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعـين علـى مراعـاة األحكـام      اإلسالمية، لوضع   

 الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة 

 ."١ لآلمر بالشراء

    ومما يجدر التنبيه عليه، أن هذه المخالفات ليـست عامـة، فهنـاك مـصارف إسـالمية                 

مـا قامـت بـه    وضعت من الضوابط ما يكفل عـدم االنحـراف، ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال             

الهيئة الشرعية لبنك البالد، حيث وضعت مجموعة من الضوابط لعقد المرابحة تـصل إلـى               

ســتة وســبعين ضــابطا، موزعــة علــى مختلــف مراحــل تنفيــذ بيــع المرابحــة لآلمــر بالــشراء      

 .٢بالمصرف

                                     
 ٥/ ٦-١ ، الكويـت ،مـؤتمر الخـامس  ال دورة ،مجمع الفقه اإلسالمي ،)٩٦٥و٧٥٣ ص ٢، ج٥ع ( مجلة المجمع   ١

  م،١٥/١٢/١٩٨٨-١٠(هـ ١٤٠٩/

 : ومن أهم هذه الضوابط ٢

 .حدهماأي حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين أو ال يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما ف •
ال يجــوز أن يأخــذ البنــك تعهــدا ملزمــا مــن العميــل بــشراء الــسلعة أو موافقــة تحــدد فيهــا نــسبة الــربح        •

 .فيعقد المرابحة قبل توقيع العقد أو ما شابه ذلك مما له صفة اإللزام
وقــت نفــسه يبيعهــا إليــه مرابحــة   ال يجــوز للبنــك شــراء الــسلعة مــن الواعــد بالــشراء نفــسه، ثــم فــي ال     •

 .باألجل بثمن أكبر، ألن ذلك من بيوع العينة المحرمة شرعا
ال يجــوز للبنــك أن يلــزم العميــل بتحمــل مخــاطر البــضاعة التــي طلــب شــراءها وال أن يقبــل تعهــدا منــه        •

 .بذلك



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٢٧

 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

ــالتورق المــصرفي المــنظم، فقــد صــدر قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي              أمــا مــا يتعلــق ب

، كمــــا أن أغلــــب المخالفــــات ٢ا قــــرار المجمــــع الفقهــــي اإلســــالمي بمكــــة ، وكــــذ١بــــشأنه

 .والتجاوزات الخاصة بهذا المنتج تقع في النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية

 :محور المنتجات الجديدة: المحور الثالث
 :ومن أهم االنتقادات الموجهة للمصارف اإلسالمية في هذا الجانب

 . المعايير الشرعية لبعض الخدمات المصرفية اإلسالمية البطء في إصدار الفتاوى و-

 . البطء في تنفيذ بعض الخدمات المصرفية-

                                                                                   
 أكـان  ال يجوز للبنك أن يأخذ مـن العميـل أي مبلـغ نقـدي فـي مرحلـة المواعـدة بـأي شـكل كـان، سـواء                     •

أم دفعــة مقدمــة ضــمانا مــن العميــل علــى حــساب قيمــة البــضاعة التــي سيــشتريها، أم  هــامش الجديــة،
 .عربونا، أو أي مبلغ نقدي آخر

ال يجوز للبنك أن يبيع سـلعة بالمرابحـة قبـل تملكهـا، فـال يـصح توقيـع عقـد المرابحـة مـع العميـل قبـل                    •
بحة وقبضها حقيقة أو حكما بالتمكين أو تسليم التعاقد مع البائع األول لشراء السلعة موضوع المرا

ويعد بيع المرابحة غيـر صـحيح إذا كـان عقـد الـشراء األول بـاطال ال يفيـد        ، المستندات المخولة بالقبض 
 .ملكا تاما للبنك

األصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع، ويجوز له تنفيذ ذلك عـن طريـق وكيـل غيـر        •
 .اآلمر بالشراء

 : انظريقع بنك البالد في المملكة العربية السعودية، ومقره الرئيس في مدينة الرياض،و
أمانة الهيئة الشرعية، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، سلسلة مطبوعـات       -

-١٧م، ص ٢٠١٣ -هــ ١٤٣٤، دار الميمـان للنـشر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة األولـى،               )٨( المجموعة الشرعية 
٤١. 

 هـــ،١٤٣٠ جمــادى األولــى  ٥ - ١(، اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، التاســعة عــشرة فــي إمــارة الــشارقة   فــي دورتــه  ١
 .)م٢٠٠٩) إبريل(نيسان ٣٠ –٢٦ الموافق

-١٣: هـ الـذي يوافقـه  ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩ في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة، في الفترة من   ٢
 .م١٧/١٢/٢٠٠٣



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٢٨

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

 التعجل أحيانا في تقديم بعـض الخـدمات المـصرفية المعاصـرة قبـل صـدور الفتـاوى                   -

 .ووضع المعايير الشرعية لها

 . عدم توافر اإلمكانيات التقنية لتجويد تقديم بعض الخدمات المصرفية-

 . قلة المنتجات المبتكرة في مجال التمويل-

 :مناقشة هذا االنتقاد
     يعد جانب المنتجات الجديدة من أهم اإلضافات الحقيقية للمصارف اإلسـالمية فـي             

 مجال التمويل، فقد

 أوجــدت وســائل تمويــل تختلــف عــن الممــارس والمعمــول بــه فــي البنــوك التقليديــة،      

الــسلم واالستــصناع وغيرهــا مــن وســائل التمويــل، وعــرف النــاس المــضاربة والمــشاركة و

 .ولكن البيئة الموجودة فيها المصارف لم تساعدها على التوسع في هذه الوسائل

   أما جانب البطء فهذا تقتضيه ظروف المنتج الجديد ومدى إمكانية تطبيقـه ومعرفـة              

يئــات الــشرعية  جميــع جوانبــه الفنيــة والــشرعية، وهــذا يعــود لالنتقــاد األول المــرتبط باله     

 .وعدم تفرغها

   وفيمـــا يخـــص اإلمكانـــات التقنيـــة فأغلـــب المـــصارف اإلســـالمية حاليـــاً تتفـــوق علـــى  

 .مثيالتها في هذا الجانب

ولكـــن االنتقـــاد الـــرئيس للمـــصارف اإلســـالمية فـــي هـــذا المحـــو هـــو ضـــعف المنتجـــات  

سـالمية يعمـل    المبتكرة في مجال التمويل، وهذا االنتقاد حقيقـي والزال جـل المـصارف اإل             

 .على تطويع المنتجات التقليدية فقط

 ):ضعف تنمية المجتمعات اإلسالمية(محور االستثمار : المحور الرابع
 :ومن أهم االنتقادات في هذا المحور



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٢٩

 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

 تغليــب األنــشطة االســتثمارية قــصيرة األجــل، كبيــع وشــراء العمــالت والمعــادن       –

 .على المشاريع اإلنتاجية طويلة األجلوتمويل التصدير واالستيراد، بدالً من التركيز 

ــي   – ــالتوزيع الجغرافـ ــق بـ ــا يتعلـ ــن       فيمـ ــراً مـ ــزءاً كبيـ ــاك جـ ــشاطات، فهنـ ــذه النـ لهـ

نشاطات بعض هذه المصارف يتركز فـي دول غيـر إسـالمية، ومـن ثـم فهـي ال تـسهم فـي                       

تحقيــق التنميــة للمجتمعــات المــسلمة، حتــى وإن حققــت هــذه النــشاطات أرباحــا وعوائــد  

 .بعض األحيانمجزية في 

ــا     – ــا وأدواتهـ  لـــم تقـــم المـــصارف اإلســـالمية حتـــى اآلن بـــدورها مـــن حيـــث منتجاتهـ

وأنشطتها االقتصادية في المساعدة بتحقيـق التنميـة للمجتمعـات اإلسـالمية علـى الوجـه                

األكمــل، فقــد أدى تركيــز اهتمــام القــائمين علــى تلــك المــصارف علــى مبــدأ تحقيــق الــربح      

لى إغفال هذا الدور المهم للمصرف اإلسالمي، والذي يحقق لها         السريع في األجل القصير إ    

 . االستقرار واألرباح الكبيرة في األجل الطويل، ويساهم في تنمية المجتمعات اإلسالمية

 :مناقشة هذا االنتقاد
    بحسب ما يراه الباحث، فإن هذا واقع فعالً حيث تقـوم بعـض المـصارف اإلسـالمية           

ــن أمو   ــزءاً مـ ــتثمار جـ ــصارف      باسـ ــى المـ ــائمون علـ ــرر القـ ــالمية، ويبـ ــبالد اإلسـ ــارج الـ ــا خـ الهـ

اإلسالمية بذلك بقولهم أنها قد تلجأ إلى هذا النوع من االستثمار في حالة ارتفـاع مـستوى      

السيولة، وكذلك لتنويع مجاالت االستثمار لتقليل المخاطر، ويكون ذلك غالبـاً فـي مجـال               

 . ١وراق المالية طبقاً ألحكام البيوع اإلسالميةالتجارة وفى المعادن والسلع وفى سوق األ

                                     
 :نظرا ١

 .٧٣ -٦٩ محمد أبو زيد، الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص  -
دراسـة شـرعية لعـدد منهـا، سلـسة أبحـاث مركـز أبحـاث االقتـصاد          : رفيق المصري، المصارف اسـالمية  .   د  -

 .٦٥-٦٤م، ص ١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١اإلسالمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة،، ط



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٣٠

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

ــذا يجــب علــى المــصارف اإلســالمية الــسعي لتالفــي هــذه االنتقــادات بالعمــل علــى           ول

ــل الـــدول          ــة األجـــل داخـ ــة طويلـ ــشاريع االســـتثمارية اإلنتاجيـ ــي تمويالتهـــا للمـ ــز فـ التركيـ

 .ميةاإلسالمية، كي تسهم فعال في تحقيق التنمية القتصادات الدول اإلسال

 :التعامل مع البنوك التقليدية: المحور الخامس
التي تحكم عالقـة المـصارف          تتركز االنتقادات في هذا المحور حول طبيعة العقود           

اإلسالمية بالبنوك التقليدية، حيث أن بعضها ال يخلو من شبهة الربا، وبخاصة فـي التعامـل    

 مع البنوك الدولية، أو أثناء

 . التقليدية في تمويل بعض المشاريع الكبرى االشتراك مع البنوك

 :مناقشة هذا االنتقاد
    في هذه النقطـة يجـب بيـان األسـباب التـي تحـتم علـى المـصارف اإلسـالمية التعامـل               

مـــع البنـــوك التقليديـــة، وتتمثـــل بـــصفة خاصـــة فـــي جانـــب الحـــواالت واالعتمـــادات، ولكـــن 

ائد على تعامالتهـا تلـك، كمـا أن عـدد         المعروف أن أغلب المصارف اإلسالمية ال تتقاضى فو       

وفق اتفاقيات معينـة بعـدم تحميـل المـصرف اإلسـالمي            ) بنوك مراسلة (من المصارف لها    

أية فوائد حتى فـي حـال انكـشاف الحـساب، وإنمـا يجـب إشـعار المـصرف اإلسـالمي الـذي               

يجـــب عليـــه تغذيـــة الحـــساب فـــوراً دون تحمـــل فوائـــد ربويـــة، وهـــذا مطبـــق فـــي عـــدد مـــن  

ــص ــالميةالمـ ــل بعـــض        . ارف اإلسـ ــي تمويـ ــة فـ ــوك التقليديـ ــع بعـــض البنـ ــشاركة مـ ــا المـ أمـ

ــتم غالبــاً أن الجــزء الخــاص بالمــصارف اإلســالمية يكــون          ــرة، فالــذي ي المــشروعات الكبي

 .تمويالً وفق الضوابط الشرعية المقرة من هيئة الرقابة الشرعية في المصرف

                                                                                   
دار يــل االفتــراءات واالنتقــادات التــي توجــه إلــى المــصارف اإلســالمية والــرد عليهــا،    حــسين شــحاته، تحل.  د -

 .المشورة، بدون تاريخ
 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٣١

 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

 المــصرف اإلســالمي بوضــع      ومــن جهــة أخــرى، فــإن أغلــب الهيئــات الــشرعية تلــزم     

حساب للتخلص أو التطهير، بحيث يوضع فيه جميع األموال الربوية التـي تـدخل للمـصرف                

ألي سبب كان، كمـا ال يجـوز دفـع مـا قـد ينـشأ علـى المـصرف مـن التزامـات ربويـة أيـاً كـان                    

ســببها مــن هــذا الحــساب، وهــو يــصرف فــي وجــوه النفــع العــام للمــسلمين دون اســتفادة     

 .ي وجه من الوجوهالمصرف بأ

 :الكوادر البشرية: المحور السادس
   هناك قصور لدى المصارف اإلسـالمية فـي جانـب تنميـة المـوارد البـشرية، سـواء مـن                    

الناحية الكمية بسبب النمو المتزايد لتلك المصارف، أو مـن الناحيـة النوعيـة بـسبب عـدم          

ــاً للعمــل المطلــوب،      ومــن االنتقــادات التــي وجهــت   مالءمــة المــوارد البــشرية المتاحــة حالي

 :للمصارف اإلسالمية في هذا الجانب

 . قصورها في تخطيط احتياجاتها من الموارد البشرية –

 . ضعف والء كثير من العاملين في هذه المصارف للمصرفية اإلسالمية –

 عدم تطوير برامج تدريب تواكب المستجدات وتالئم التحديات التـي تواجـه تلـك               –

 .المصارف

 .م تقييم أداء العاملين إهمال نظ –

 :مناقشة هذا االنتقاد
ــوافر العناصــر البــشرية          ــة نــشاطها مــن عــدم ت ــذ بداي   عانــت المــصارف اإلســالمية من

المؤهلــة والمناســبة لطبيعتهــا الخاصــة، وتكــاد تكــون هــذه الــصعوبة قــد مثلــت المــشكلة     

مؤسـسات تمثـل    األكبر للمصارف اإلسالمية خالل الفترة الماضية من تجربتها، ألن هـذه ال           

نظاماً مصرفياً جديداً له طبيعة خاصة، ومن ثم يتطلب مواصفات خاصـة كـذلك مـن حيـث                  

  .المهارات والسمات والقدرات التي يلزم أن تتوافر في العاملين في هذا المجال



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٣٢

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

   وقد توصـلت أكثـر مـن دراسـة علميـة ميدانيـة إلـى أن غالبيـة المـصارف اإلسـالمية مـا                    

 مـــشكلة بـــشأن تـــوفير الكـــوادر التـــي يتطلبهـــا العمـــل المـــصرفي   زالـــت تواجـــه حتـــى اآلن

اإلسالمي والتي تجمع بين المعرفـة الـشرعية، والخبـرة المـصرفية اإلسـالمية؛ ممـا كـان لـه                    

  .١تأثير غير محمود ومشكالت عديدة في التطبيق العملي للنموذج المصرفي اإلسالمي

ــى اعتمــاد تلــك المــصارف م       ــى الكــوادر       ويرجــع ذلــك فــي األســاس إل ــذ نــشأتها عل ن

البـــشرية القادمـــة مـــن البنـــوك التقليديـــة، دون االهتمـــام أو اإللمـــام فـــي الغالـــب بالجوانـــب  

ســبيلها فــي الترقــي، حتــى ) نظــراً لخبرتهــا المــصرفية(الــشرعية، وقــد أخــذت تلــك الكــوادر 

دارات تولى الكثير منها إدارة العديد من المصارف اإلسالمية، كما أصبح مدراء كثير من اال         

الفنية من هؤالء القادمين من البنوك التقليدية، فازداد بـرقيهم تـدني الجانـب الـشرعي فـي                  

بعــض المــصارف اإلســالمية، وكثــرة التجــاوزات الــشرعية، وعــدم القــدرة علــى االبتكــار         

 .المصرفي المالئم، نظراً للخلفية المالية التقليدية

   وتكشف إحدى الدراسات عن حجـم تلـك المـشكلة التـي تمثـل بطبيعتهـا العامـل                  

األهــم فــي تطبيــق المــنهج اإلســالمي أو عــدم تطبيقــه فــي المــصارف اإلســالمية، وتــشير           

مـــن الكـــوادر البـــشرية فـــي المؤســـسات الماليـــة اإلســـالمية لهـــم  ) ٪٨٥(الدراســـة إلـــى أن 

                                     
 :انظر على سبيل المثال ١
 دور المؤسـسات الداعمـة   يدراسـة فـ  :  المصارف اإلسـالمية ينمية الموارد البشرية ف ، ت سعيداني   سميرة  -  

، ٥ع، ١٩مـج ، مـصر ، سـالمي لح عبـداهللا كامـل لالقتـصاد اإل   مجلـة مركـز صـا   ، للـصناعات المـصرفية اإلسـالمية   
 .٢٣٦-٢١٨م، ص ٢٠١٥

 الدراسـات  كليـة  مجلـة  اإلسـالمية،  المـصارف  فـي  البـشرية  للمـوارد  والـشرعي  الفنـي   شياد فيصل، التأهيل   -  
 .١١٤ – ٧٥ م، ص٢٠١٤هـ، ١٤٣٥، ٤٧ ع اإلمارات العربية المتحدة، والعربية، اإلسالمية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٣٣

 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

 آل إليــه الحــال مــن انفــصام بــين النظريــة   خلفيــات ماليــة تقليديــة، وهــذه النــسبة تفــسر مــا   

  .١والتطبيق في كثير من المصارف اإلسالمية

   وتؤكــد دراســة أخــرى وجــود نقــص كبيــر فــي الخبــرات والكفــاءات المؤهلــة ضــمن      

قطــاع المــصارف اإلســالمية، الــذي ســيحتاج إلــى نحــو ثالثــين ألــف وظيفــة جديــدة فــي دول      

  .٢بلة، جلها يقع في المملكة العربية السعوديةمجلس التعاون الخليجي خالل الفترة المق

    ومن المقترحات المقدمة للتغلب على الضعف في الكوادر البشرية، قيام المصارف           

اإلســالمية بإعــادة ترتيــب مواردهــا البــشرية والمحافظــة علــى كيانهــا، ومــنهج عملهــا مــن    

 :لى اآلتيخالل تبني إستراتيجية مصرفية وشرعية لمواردها البشرية، تقوم ع

 تهيئة كوادر بشرية تمارس العمل المـصرفي اإلسـالمي مـن خـالل إعطـاء الفرصـة             -١

أمام العمالة في المصارف اإلسالمية نحو الحراك الوظيفي، وعـدم اللجـوء إلـى كـوادر مـن            

 .البنوك التقليدية، إال بعد التأكد من أهليتها لممارسة العمل المصرفي اإلسالمي

                                     
 : انظر ١
ــار أســس إرشــيد، مــودمح -   ــة اإلســالمية، الــصيرفة فــي البــشرية القــوى اختي  للعلــوم النجــاح جامعــة مجل

 .٥٢٦ - ٥٢٢ ص م،٢،٢٠٠٨ ع ،٢٢ مج فلسطين، اإلنسانية،
 الباحث، الجزائر،  مجلة والتطبيق، النظرية بين االسالمية البنوك في البشرية عبدالحليم غربي، الموارد  .   د  - 

 .٥٤ - ٤٩ م، ص٢٠٠٨، ٦ ع
موقـع مركـز أبحـاث فقـه المعـامالت           م،٢٠٠٦ أشرف محمود، تقويم الموارد البشرية بالبنوك اإلسالمية،       -  

 . اإلسالمية
  .هـ٢٠/٩/١٤٣٠في ) ٥٨١٣( صحيفة االقتصادية، العددتحقيق منشور في   ٢



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٣٤

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

المعرفــــة "الختيــــار والتعيــــين لتقــــوم علــــى الكفــــاءة، ال علــــى  االهتمــــام بأنظمــــة ا-٢

، من خالل وضع معايير إدارية منضبطة إسالميا في اختيار العاملين قائمـة علـى               "الشخصية

 .الكفاءة واألمانة

 االهتمام بأنظمة تقييم األداء لترك المجال متاحا للحراك الوظيفي أمام العناصـر             -٣

وهــذا  ة، بمــا ينمــي مــن التجربــة المــصرفية اإلســالمية،     ذات الكفــاءة المــصرفية والــشرعي  

 .يتطلب تقييم العاملين وفقا لكفاءتهم ال لوالئهم وارتباطهم بقادتهم

 العمل على االستفادة مـن خريجـي التخصـصات الجديـدة التـي طرحتهـا كثيـر مـن                    -٤

، والتــي تهــدف بــصفة رئيــسة لخدمــة المــصارف اإلســالمية، والتنــسيق مــع هــذه   ١الجامعــات

 .الجهات كي تكون مخرجاتها موائمة لمتطلبات العمل المصرفي المعاصر

 االهتمام بأنظمـة التـدريب وإعـادة التأهيـل إلعـداد مـوارد بـشرية قـادرة علـى فهـم              -٤

متطلبات العمل المصرفي اإلسالمي، فقـد شـهدت أنـشطة التـدريب بالمـصارف اإلسـالمية                

ــدا ن     ــشائها اهتمامــا متزاي ــى إلن ــسنوات األول حــو المعرفــة المــصرفية والــشرعية، ثــم    فــي ال

أصبحت أجهـزة التـدريب فـي العديـد مـن تلـك المـصارف بعـد ذلـك تهـتم بدراسـة الجانـب                         

 .٢المصرفي دون إعطاء أولوية للجانب الشرعي

 :جوانب أخرى: المحور السابع

                                     
ام محمد بن سـعود  مدارية بجامعة اإلقسم األعمال المصرفية بكلية االقتصاد والعلوم اإل   :  ومن أمثلة ذلك   ١

اإلسـالمية، وقــسم المــصارف فــي كليــة العلــوم االقتــصادية والماليــة االســالمية بجامعــة أم القــرى، وقــسم  
قسم االقتصاد والمـصارف اإلسـالمية بجامعـة        في كلية الشريعة بالجامعة األردنية، و      المصارف اإلسالمية 

داريـــة بجامعـــة الزرقـــاء، ونحوهـــا مـــن ، وقـــسم األعمـــال المـــصرفية بكليـــة االقتـــصاد والعلـــوم االاليرمـــوك
 .األقسام العلمية وبرامج الدبلومات المتخصصة في العديد من الجامعات والكليات في الوقت الحاضر

 .مرجع سابق، تقويم الموارد البشرية بالبنوك اإلسالميةأشرف محمود،  ٢



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٣٥

 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

 القـــصور فـــي أداء بعـــض الخـــدمات المـــصرفية بالمقارنـــة مـــع البنـــوك التقليديـــة،    .١

ء ينتقدون المصارف اإلسالمية من زاوية انخفاض مستوى أداء الخدمات          فكثير من العمال  

 .المصرفية وبطئها

ــة التمويـــل مـــن المـــصارف       .٢ ــراد أن تكلفـ ــال واألفـ ــر مـــن أصـــحاب األعمـ ــرى كثيـ  يـ

 . اإلسالمية أعلى بكثير من تكلفة التمويل المـقترض من البنوك التقليدية

وك التقليديــة الربويــة، وذلــك  أن بعــض المــصارف اإلســالمية تحــاول مجــاراة البنــ  .٣

بتبني منتجات تلك البنوك ومحاولة إلباسها اللباس الشرعي، ممـا أثمـر عـن ظهـور بعـض                  

 .١المعامالت والمنتجات الهجينة، والتي تثير شكوك المتعاملين مع تلك المصارف

 :مناقشة هذا االنتقاد
 :هذا المحور يشتمل على ثالثة بنود بيانها كاآلتي

 :البند األول

  فيما يتعلق بالقصور في أداء بعـض الخـدمات المـصرفية، فهـذه حقيقـة موجـودة فـي                  

كثير مـن المـصارف اإلسـالمية، حيـث يـشتكي كثيـر مـن عمـالء المـصارف اإلسـالمية مـن                       

انخفاض مـستوى أداء الخـدمات المـصرفية وبطئهـا، ولقـد ترتـب علـى ذلـك أن تـرك بعـضاً                       

 :  أسباب عدة منهامنهم المصارف اإلسالمية، وهذا يرجع إلى

 .  ـ نقص اإلمكانيات الفنية في عدد من المصارف اإلسالمية١

 ـ نقــص الكــوادر البــشرية المدربــة، والمؤمنــة برســالة المــصرف اإلســالمي، مــع كبــر       ٢

 .حجم النشاط وزيادة عدد العمالء

                                     
 : انظر١
مرجـع  ى المـصارف اإلسـالمية والـرد عليهـا،          حسين شحاته، تحليل االفتراءات واالنتقـادات التـي توجـه إلـ           .    د

 .سابق



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٣٦

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

 ـ االعتمــاد علــى الميــزة النــسبية التــي تتمتــع بهــا هــذه المــصارف، وهــي إقبــال العمــالء    ٣

 .عليها في جميع األحوال، ابتعاداً عن الربا وشبهاته

 :البند الثاني

ــأن تكلفــة التمويــل مــن           ــراه بعــض أصــحاب األعمــال واألفــراد ب      أمــا مــا يتعلــق بمــا ي

المصارف اإلسالمية أعلى من تكلفة التمويل المـقترض مـن البنـوك التقليديـة، فهـذا لـيس                 

يعــة التمويــل اإلســالمي المختلــف عــن القــرض   علــى إطالقــه، كمــا أنــه تــستلزمه أحيانــاً طب  

 . الربوي

   ويعد اختالف الطرق المحاسبية ومعايير االلتزام بالعقود اإلسالمية والتقليديـة أهـم            

األسباب وراء ارتفاع تكلفة التمويل بالطرق الشرعية، نظراً لكون المصارف التي تتعامـل             

طر مـن نظيرتهـا التقليديـة، وبالتـالي     بنظم متوافقة مع أحكام الشريعة أكثر تحمالً للمخـا        

 .فهي ترفع تكلفة أموالها لتغطية تلك المخاطر واالستعداد لها

   فهنــاك عــدد مــن األســاليب والطــرق المحاســبية للتعــامالت اإلســالمية تختلــف عــن    

ــا   ــا؛ مـــن أبرزهـ ــا عـــن عمليـــات المـــضاربات غيـــر   : التقليديـــة ترفـــع مـــن تكلفتهـ بُعـــدها تمامـ

 من أقل وسائل االستثمار تكلفة علـى الـرغم مـن ارتفـاع مخاطرهـا،          المحسوبة والتي تعد  

فتكلفة المنتجات في المصارف اإلسالمية تتوقف على نـوع وهـدف التمويـل، بينمـا تكلفـة                 

األموال في البنوك التقليديـة محـددة بـسعر العائـد المـسبق، والتـي يـتم الـتحكم بهـا وفقـا              

 . القرضلكل بنك، بعيدا عن نوع الخدمة أو الهدف من



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٣٧

 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

   كمــا أن صــفة الــشرعية تفــرض عليهــا تحمــل جميــع التكــاليف المــستحقة علـــى          

 ١.العميل والمصرف للبعد عن أي شكوك أو شبهات ربوية تخفف من أعباء الخدمة

    وفــي دراســة ألحــد البــاحثين، تبــين مــن خــالل مقارنــة تكلفــة التمويــل المقــدم مــن        

في حالـة التمويـل بـصيغ الهـامش المعلـوم وفـي       البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية أنه     

ظل تساوي معدل الربح المفروض من المصارف اإلسالمية ومعدل الفائـدة المفـروض مـن               

البنوك التقليدية تكون تكلفة التمويل متـساوية، أمـا فـي حالـة التمويـل بـصيغ المـشاركة                   

 تـنخفض كلمـا     في الربح والخسارة فإن تكلفـة التمويـل المقـدم مـن المـصارف اإلسـالمية               

انخفــضت نتيجــة المــشروع، وربمــا تتحــول مــن تكلفــة إلــى وفــر فــي حالــة تحقــق خــسارة     

يساهم المصرف اإلسالمي في التقليل من حدتها، بخـالف البنـوك التقليديـة التـي تزيـد مـن                  

حدة الخسارة التي يتحملها أعـوان العجـز التمـويلي بتحمـيلهم ألعبـاء ثابتـة واجبـة الـدفع                    

يجة المشروع، وربما أن تلك األعباء المالية هي التي تتسبب في إفالس            بغض النظر عن نت   

 . ٢المشروع

 :البند الثالث

                                     
ــة       ١ ــا التقليديـــــــ ــن نظيرتهـــــــ ــة مـــــــ ــى تكلفـــــــ ــالمية أعلـــــــ ــوك اإلســـــــ ــصرية، البنـــــــ ــة المـــــــ ــع البورصـــــــ            موقـــــــ

http://www.alborsanews.com/٢٠١٢/١١/٠٤/  
 :وانظر أيضا

فـي   األمـوال  تكلفـة  :اإلسـالمي  التمويل م، صيغ ١٩٩٥محسن سمحان،    حسين يى،العزيز يح  عبد حسن   - 
ــة  المــنهج ــة الدراســات اإلســالمي، مجل ــة للدراســات العربــي المعهــد والمــصرفية، المالي والمــصرفية،  المالي
 .م١٩٩٥الثالثة،  السنة العدد الرابع، الثالث، المجلد

دراسـة مقارنـة،   : سـالمية ي البنـوك التقليديـة والبنـوك اإل   جالل، شوقي يورقبة، تكلفة التمويل فـ        محمد بو    ٢
 .٧٦-٧١ ص م،٢٠١٠، )١٠(، ع ٢٣ جدة، مج ،مجلة جامعة الملك عبدالعزيز
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 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

    فيما يخـص تركيـز المـصارف اإلسـالمية علـى تحويـل المنتجـات الجديـدة التـي قـد ال                      

تتوافــق مــع تعليمــات الــشريعة إلــى أخــرى متوافقــة شــرعياً، فهــذا واقــع وتفرضــه ظــروف      

نــه تبعيــة المــصرفية اإلســالمية بعامــة للقطــاع المــالي العــالمي، حيــث    المرحلــة، وقــد نــتج ع 

ــرئيس فــي هــذا يعــود لــنقص الكــوادر     ١يعمــل علــى التطويــع بــدالً مــن االبتكــار    ، والــسبب ال

البشرية المؤهلـة القـادرة علـى االبتكـار، بـدالً مـن أن تكـون نقطـة البدايـة هـي منـتج تجـاري                        

 . ينبغي محاكاته أو مجاراته

ار يبدأ بالبحث عن االحتياجات الفعلية للعمالء وبالتـالي العمـل علـى تـصميم                  واالبتك

منتجات ماليـة مناسـبة لتلـك االحتياجـات شـريطة أن تتوافـق مـع الـشريعة، ويتطلـب هـذا                

المـدخل أن تكـون المؤسـسة الماليـة مهيـأة للقيـام بعمليـة دراسـة مـستمرة الحتياجـات           

 التقنيـة والفنيـة الالزمـة لتطبيـق تلـك األدوات            المتعاملين معهـا، وكـذلك تطـوير األسـاليب        

علــى أرض الواقــع، ومــن شــأن تلــك اإلجــراءات أن تعمــل علــى رفــع الكفــاءة االقتــصادية       

 ٢.للمنتجات المالية

 

@       @      @ 

                                     
 :  للمزيد من االطالع حول االبتكار في المصارف اإلسالمية وأهميته وتحدياته، انظر١
واقـــــــــــع وآفـــــــــــاق، : بتكـــــــــــار المـــــــــــالي فـــــــــــي البنـــــــــــوك اإلســـــــــــالميةعبـــــــــــد الحلـــــــــــيم غربـــــــــــي، اإل.  د-  

  .م٢٠٠٩، ٩ العدد  الجزائر،التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم مجلة
مقدمـــة إلـــى مـــؤتمر المـــصارف  عمــل  ورقـــة نحـــو منتجــات ماليـــة إســـالمية مبتكـــرة،  محمــد عمـــر جاســـر،  -

تنظيم نادي رجال األعمال اليمنيـين  ، ”الواقع وتحديات المستقبل ”: اإلسالمية اليمنية المقام تحت عنوان    
 . الجمهورية العربية اليمنية، صنعاءم،٢٠١٠ مارس ٢١-٢٠في الفترة 

، )٦٣٨١( كلمة سر نمو المصرفية اإلسالمية، صحيفة االقتصادية، العدد       .. الهندسة المالية : م٢٠١١قمة لندن   ٢ 
 .هـ٢٧/٤/١٤٣٢في 
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 الخاتمة
     بعد هذه اللمحـة الـسريعة عـن المـصارف اإلسـالمية؛ نـشأتها وتطورهـا وانجازاتهـا                  

 :قادات الموجهة لها ومناقشتها، يمكن القولوتحدياتها، واالنت

      تعد المصارف اإلسالمية إضافة حقيقية ومـؤثرة للقطـاع المـصرفي بخاصـة والمـالي               

بعامــة، وقــد أدت أدواراً كبيــرة ومهمــة فــي خدمــة االقتــصادات التــي تعمــل فيهــا، ومــع ذلــك 

وجه خلل وقـصور ظـاهر، ال       فإن الواقع العملي لها أقل مما يتمناه ويؤمله مؤيدوها، فهناك أ          

يتناســب مــع مكانــة وســمعة وامكانــات هــذه المــصارف، مــع التأكيــد علــى أن أســباب هــذا  

الخلل والقصور ال يمكن إرجاعها جميعاً للمصارف اإلسـالمية وحـدها، بـل تـشترك معهـا            

الجهات الرقابية الرسمية، والجهـات العلميـة واألكاديميـة، ويقابـل ذلـك امكانـات وسـبل                 

ومــن جهــة أخــرى فــإن الحاجــة ماســة   . تطــوير متاحــة، تنتظــر التعبئــة المجتمعيــة  إصــالح و

 .لوجود مرجعية شرعية عليا في مجال المصرفية اإلسالمية

كمـــا أنـــه مـــن الـــضروري جـــداً عنـــد تقيـــيم عمـــل المـــصارف اإلســـالمية، التفرقـــة بـــين   

و منتجـــات المـــصارف اإلســـالمية، وبـــين البنـــوك التقليديـــة التـــي تقـــدم نوافـــذ، أو خـــدمات أ  

 .مصرفية إسالمية

 :توصيات الدراسة
 : فيما يخص محور الرقابة الشرعية، توصي الدراسة باآلتي-١

ضـــرورة العمـــل علـــى إيجـــاد مرجعيـــة شـــرعية للمـــصارف والمؤســـسات الماليـــة         )  أ

 :اإلسالمية، ويمكن ايجاد هذه المرجعية عن طريق

مـــا يـــصدر عنهـــا مـــن  ونـــشر كـــل  تفعيـــل دور المجـــامع الفقهيـــة القائمـــة اآلن،   -

ــاء          ــر العلمــ ــات نظــ ــب وجهــ ــي تقريــ ــم فــ ــل مهــ ــو عامــ ــوث، وهــ ــيات وبحــ ــرارات وتوصــ قــ

 .واجتهاداتهم
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 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

مـن العلمـاء العـاملين المتخصـصين         إنشاء لجان للفتـوى فـي األقطـار اإلسـالمية            -

المأمونين في دينهم وأخالقهم، وإسناد الرقابة لهم على هذه المؤسسات االقتصادية في       

 أن ترجـع إليهـا كـل المؤسـسات الماليـة ولجانهـا الفقهيـة، ويكـون لهـا                    هذه األقطـار علـى    

 .القول الفصل عند االختالف

 إنــشاء لجنــة رقابــة مركزيــة تــضع الــضوابط واألطــر الــشرعية الموحــدة العامــة      -

لعمــل المــصارف اإلســالمية ولجانهــا وهيئاتهــا الــشرعية، وإقــرار معــايير لجميــع األدوات         

ــة  ــة المطبقـــ ــصا  الماليـــ ــي المـــ ــابي    فـــ ــا الرقـــ ــل دورهـــ ــع تفعيـــ ــالمية، مـــ ــذ اإلســـ رف والنوافـــ

 . للتأكد من التزام المصارف والنوافذ اإلسالمية بالمعايير الشرعية الشرعي،

 .العمل على نشر أعمال وأبحاث وفتاوى اللجان والهيئات الرقابية الشرعية) ب

ضــرورة فــصل مهــام الهيئــة الــشرعية لكــل مــصرف عــن هيئــة الرقابــة، واســناد          )  ج

ــشروط المقــررة           ــة ومــستقلة تتفــق فــي شــروطها مــع ال ــشرعية لجهــات مؤهل ــة ال الرقاب

 . ١من قبل المحاسبين القانونين لممارسة مهنة المراجعة المالية

وقـــصر مهـــام الهيئـــة الـــشرعية علـــى اإلفتـــاء وإجـــازة المنتجـــات ووضـــع الـــضوابط          

التـدقيق والرقابـة   وتـزال مـن مهامهـا وظيفـة      الشرعية، وأن تكون فتواها ملزمة للمصرف،     

الشرعية، والتي تتمثل فـي متابعـة األعمـال المنفـذة فـي المـصرف للتأكـد مـن أنهـا مطابقـة            

للــضوابط الــشرعية، وذلــك ألنهــا فــي الغالــب غيــر مؤهلــة للقيــام بهــذه الوظيفــة مــن جهــة،  

  .وألنها عملياً ال تقوم بها في أغلب المصارف من جهة ثانية

 .٢لعضوية وعمل الهيئات واللجان الشرعيةوضع ضوابط ومعايير محددة ) د

                                     
خيص والتسجيل في قائمـة المـدققين المعتمـدين، إضـافة      وذلك من حيث الشهادة المهنية المطلوبة والتر  ١

 .ضوابطإلى شروط الخبرة والممارسة العملية، ونحو ذلك من ال
 : ومن ذلك على سبيل المثال٢
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ــين        ) هـــ ــدوات واللقــاءات ب ــابع انعقــاد المــؤتمرات والن ــى اســتمرار وتت الــسعي الجــاد إل

هيئــات الفتــوى فــي المــصارف اإلســالمية المختلفــة لإلرتقــاء بالعمــل المــصرفي اإلســالمي          

 .ةومناقشة المشكالت والتحديات العملية، والعمل على إيجاد الحلول المالئم

 تكثيــف الــدورات التدريبيــة المتخصــصة فــي المــصرفية اإلســالمية لجميــع العــاملين -٢

في المصارف اإلسالمية، ووضع جداول زمنيـة لهـا بإشـراف هيئـات مـستقلة تابعـة للبنـوك                   

 .المركزية

 تفعيــل دور المؤســسات اإلســالمية الداعمــة للمــصارف اإلســالمية، وبخاصــة فيمــا   -٣

 .يتعلق بإدارة السيولة

قيام البنوك المركزيـة فـي الـدول اإلسـالمية بـإلزام المـصارف اإلسـالمية بتطبيـق                   -٤

المعايير الشرعية والمحاسبية والرقابية الصادرة عن الجهات الداعمة للصناعة المصرفية 

 .اإلسالمية

                                                                                   
 أن يكون المرشح لعضوية الهيئة الشرعية حائزاً على شهادة علمية عالية في الفقـه اإلسـالمي أو العلـوم     -

  .االقتصادية
مــام علمــي بالمعــامالت الماليــة اإلســالمية، ويظهــر فــي أبحاثــه للماجــستير والــدكتوراه           أن يكــون لــه اهت -

 .وأبحاث العلمية األخرى
أو يوضـع حـد أقـصى لهـذا     (مصرف أو مؤسسة مالية إسالمية    أال يتكرر عضو الهيئة الشرعية في أكثر من          -

 )التكرار
تـيح هـذا الـشرط فرصـة تجـدد الـدماء وإثـراء             ، حيـث ي   دورتـين  ألكثـر مـن      مـصرف  أال يُجدد لعضو الهيئة في ال      -

 .النقاش في المستجدات
 على العضو المرشح، ويكون تعيينـه نهائيـاً بموافقـة الجمعيـة العموميـة               "البنك المركزي ' ضرورة موافقة    -ـ

للمصرف على األعضاء المرشـحين، وهـذا يتـيح التأكـد مـن اسـتقاللية العـضو المرشـح، بحيـث تطبـق عليـه               
أال يكون مساهما ًفي البنك المرشح لعضوية هيئتـه الـشرعية، وغيـر    : ن القانونيين، مثل شروط المحاسبي 

 .ذلك من التعليمات الصادرة بشأن تحقيق استقاللية المحاسبين القانونيين



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٤٢

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

ضــرورة قيــام البنــوك المركزيــة فــي جميــع الــدول اإلســالمية التــي يتــوافر لــديها           -٥

 .ار قوانين وأنظمة مصرفية تتالءم مع طبيعة عمل هذه المصارفمصارف إسالمية بإصد

 حث المصارف اإلسـالمية علـى تركيـز اسـتثماراتها داخـل الـدول اإلسـالمية، وفـي                   -٦

المشاريع اإلنتاجية طويلة األجل، كي تـسهم فعـال فـي تحقيـق التنميـة القتـصادات الـدول           

 .اإلسالمية

لعـالمي بالمـصرفية اإلسـالمية، فقـد تكـون       عدم االنسياق المطلق وراء االهتمام ا     -٧

 .أحد الوسائل التي يتم من خاللها نقل رؤوس األموال اإلسالمية للغرب

      وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد هللا رب العـــالمين، وصـــلى اهللا علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه   

 .وصحبه أجمعين

 

 

@       @      @ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٣

 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

 :قائمة بأهم المصادر والمراجع
 .م١٩٩٠ ،"دليل البنوك اإلسالمية "ي للبنوك اإلسالمية، االتحاد الدول .١

حقـائق األصـل وأوهـام الـصورة، القـاهرة،      .. أحمد بن عبدالعزيز النجـار، حركـة البنـوك اإلسـالمية         .٢

 .هـ١٤١٤: ١ط

هـــ، ١٤٠٤، ٣٤أحمــد بــن عبــدالعزيز النجــار، حــول البنــوك اإلســالمية، مجلــة البنــوك اإلســالمية، ع      .٣

 .م١٩٨٤

سالم مجيد فاخر، دور المصارف اإلسالمية في عملية التنميـة الـشاملة،            . ت، د أحمد سامي شوك   .٤

 .م٢٠١٢، ٩٩مجلة كلية اآلداب، بغداد، العدد 

دراسـة تحليليـة    : أحمد سفيان عبداهللا، إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية العاملة في ماليزيـا            .٥

ســـالمية، كليـــة الـــشريعة مـــن منظـــور إســـالمي، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي االقتـــصاد والمـــصارف اإل 

 .م٢٠١٥والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، األردن، 

أحمد محيي الدين أحمد، عالقة البنك المركزي بالنـسبة للمـصرف اإلسـالمي المـؤتمر االقتـصادي            .٦

 .األول، الديوان األميري، الكويت

حـاث فقـه المعـامالت،    أسامه أحمد عثمان، البنوك اإلسالمية بين الواقع واآلمـال، موقـع مركـز أب             .٧

 .هـ١٤١٤

أسامه العاني، محمود الشويات، إدارة الـسيولة النقديـة فـي المـصارف اإلسـالمية، المـؤتمر الـدولي                    .٨

الثــاني للماليــة والمــصرفية اإلســالمية، قــسم المــصارف اإلســالمية فــي كليــة الــشريعة، الجامعــة      

 .م٢٠١٥األردنية، 

ســـالمية فـــي األردن بالبنـــك المركـــزي األردنـــي، إســـماعيل إبـــراهيم الطـــراد، عالقـــة المـــصارف اإل .٩

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٤٤

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

اســماعيل محمــد البريــشي، المــصارف اإلســالمية ودورهــا فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية،        .١٠

 .م٢٠١١، ٧، ع ٢٦جتماعية، األردن، مج مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العلوم االنسانية واال

م، موقــع مركــز أبحــاث فقــه ٢٠٠٦أشــرف محمــود، تقــويم المــوارد البــشرية بــالبنوك اإلســالمية،   .١١

 . المعامالت اإلسالمية

دراسـة تحليليـة نقديـة،    : أكرم الل الدين، سعيد بو هراوة، إدارة السيولة في المصارف اإلسـالمية      .١٢

مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم االسـالمي المنعقـد          ضمن أبحاث الدورة العشرون للمج    

 .م٢٠١٠ ديسمبر ٢٩-٢٥هـ الموافق ١٤٣٢ محرم ٢٣-١٩بمكة المكرمة في 

أمانة الهيئة الشرعية، الضوابط المستخلصة من قـرارات الهيئـة الـشرعية لبنـك الـبالد، سلـسلة                  .١٣

ــشرعية    ــة الـ ــات المجموعـ ــشر والتو )٨(مطبوعـ ــان للنـ ــى،    ، دار الميمـ ــة األولـ ــاض، الطبعـ ــع، الريـ زيـ

 .م٢٠١٣ -هـ١٤٣٤

تمام أحمد، عماد الـدين عثمـان، المؤسـسات المـصرفية اإلسـالمية بـين التحـديات والطموحـات،                    .١٤

 .م٣٠/٩/٢٠١٠، )٥٣٢(مجلة الوعي اإلسالمي، العدد 

ــاد والنظريـــة      .١٥ ــة، البنـــوك اإلســـالمية بـــين الحريـــة والتنظـــيم التقـــويم واالجتهـ جمـــال الـــدين عطيـ

 .م١٩٩٣، ٢بيق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طوالتط

حــسن ســالم العمــاري، المــصارف اإلســالمية ودورهــا فــي تعزيــز القطــاع المــصرفي، ورقــة عمــل        .١٦

مقدمــة لمــؤتمر مــستجدات العمــل المــصرفي فــي ســورية فــي ضــوء التجــارب العربيــة والعالميــة،      

 .م٢٠٠٥ تموز ٣-٢مجموعة دلة البركة، دمشق، 

تكلفـة األمـوال فـي     : حسن عبد العزيز يحيى، حسين محسن سمحان، صـيغ التمويـل اإلسـالمي             .١٧

ــات الماليـــة          ــي للدراسـ ــصرفية، المعهـــد العربـ ــة والمـ ــة الدراســـات الماليـ ــالمي، مجلـ ــنهج اإلسـ المـ

 . م١٩٩٥، السنة الثالثة، ٤، ع٣والمصرفية، مج 
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المـصارف اإلسـالمية لألمـة اإلسـالمية،        حسين حسين شحاتة، رصد وتقويم المزايا التـي قـدمتها            .١٨

 ٢٩،، رابطـة الجامعـات اإلسـالمية   "نحو ترشـيد مـسيرة البنـوك اإلسـالمية       : "بحث مقدم إلى ندوة   

 .م، دبي، األمارات العربية المتحدة٢٠٠٥ سبتمبر ٥-٣هـ، الموافق ١٤٢٦ شعبان ١ -رجب

 .ت. ، دار المشورة، دحسين حسين شحاتة، ماذا قدمت المصارف اإلسالمية لألمة اإلسالمية .١٩

راشــد بــن أحمــد العليــوي، تقيــيم تجربــة المــصارف اإلســالمية مــن خــالل اســتعراض الدراســات        .٢٠

ــاني        ــدد الثـ ــوان، العـ ــة حلـ ــة، جامعـ ــات التجاريـ ــة للبحـــوث والدراسـ ــة العلميـ ــا، المجلـ ــة عنهـ العلميـ

 ).م٢٠٠٢(

ز أبحــاث دراســة شــرعية لعــدد منهــا، سلــسة أبحــاث مركــ  : رفيــق المــصري، المــصارف اســالمية  .٢١

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، ط

النوافـــذ اإلســـالمية : ســـعيد ســـعد مرطـــان، تقـــويم المؤســـسات التطبيقيـــة لالقتـــصاد اإلســـالمي   .٢٢

للمـصارف التقليديـة، ضـمن أبحـاث المـؤتمر العـالمي الثالـث لالقتـصاد اإلسـالمي، جامعـة أم القـرى،            

 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦راسات اإلسالمية، مكة المكرمة، كلية الشريعة والد

دراسـة فـي دور المؤسـسات    : سميرة سعيداني، تنمية الموارد البـشرية فـي المـصارف اإلسـالمية            .٢٣

الداعمـة للـصناعات المـصرفية اإلسـالمية، مجلـة مركـز صـالح عبـداهللا كامـل لالقتـصاد االسـالمي،            

 .م٢٠١٥، ٥، ع١٩مصر، مج

لمخاطرة الناتجة عن السيولة في البنوك اإلسالمية فـي األردن،     سوسن محمد سليم السعدي، ا     .٢٤

ــشريعة والدراســات اإلســالمية،          ــة ال ــصاد والمــصارف اإلســالمية، كلي رســالة ماجــستير فــي االقت

 .م٢٠١٠جامعة اليرموك، األردن، 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٤٦

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

دراسة تحليليـة لنـشاط بنـك       : سيد شوربجي عبدالمولى، الخصائص الرئيسية للبنوك اإلسالمية       .٢٥

ســالمي الــسوداني، مجلــة كليــة الــشريعة وأصــول الــدين بــالجنوب، أبهــا، جامعــة اإلمــام  فيــصل اإل

 .م١٩٨٣، ٣محمد بن سعود اإلسالمية، ع 

شوقي بو رقبة، إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية، حوار األربعاء، معهـد االقتـصاد االسـالمي،                 .٢٦

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، 

تأهيــل الفنــي والــشرعي للمــوارد البــشرية فــي المــصارف اإلســالمية، مجلــة كليــة     شــياد فيــصل، ال .٢٧

 .م٢٠١٤هـ، ١٤٣٥، ٤٧، ع )االمارات(الدراسات اإلسالمية والعربية 

صــالح إبــراهيم الــسحيباني، الــدور التنمــوي للمــصارف اإلســالمية فــي ظــل األزمــة الماليــة العالميــة،      .٢٨

المنظمـة العربيـة    ثرهـا علـى اقتـصاديات الـدول العربيـة،     مؤتمر تـداعيات األزمـة الماليـة العالميـة وأ    

 .م٢٠٠٩للتنمية اإلدارية، مصر، 

ضرار الماحي العبيد أحمد، أنواع المخاطر التي تواجه المالية وكيفية إدارتها، ندوة بنك السودان               .٢٩

 ٢٠، "المخـاطر التـي تواجـه الماليـة اإلسـالمية وكيفيـة معالجتهـا            : "المركزي، فـرع ودمنـي، بعنـوان      

 .م٢٠١١ديسمبر 

عائــشة الــشرقاوي المــالقي، البنــوك اإلســالمية، التجربــة بــين الفقــه والقــانون والتطبيــق، المركــز     .٣٠

 .م٢٠٠٠، ١الثقافي العربي، ط 

مقترحات نحو مزيد من التطـور والفاعليـة،   : عبد الرحمن يسري أحمد، وسائل التمويل اإلسالمي   .٣١

 .م٢٠٠٣ر ، ديسمب)٢٧١(مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد 

عبـــد الملـــك يوســـف الحمـــر، المـــصارف اإلســـالمية ومـــا لهـــا مـــن دور مـــأمول وعملـــي فـــي التنميـــة   .٣٢

هــ،  ١٤٢٦الشاملة، المـؤتمر العـالمي الثالـث لالقتـصاد اإلسـالمي، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة،                    

 .م٢٠٠٥
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حـاث فقــه  عبدالباسـط الـشيبي، البنــوك اإلسـالمية ودورهــا فـي تعزيـز القطــاع المـصرفي، موقــع أب       .٣٣

 .المعامالت اإلسالمية

، مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر، دار الوفاء،          )محرر(عبدالحليم عويس    .٣٤

 .م٢٠٠٥، ١المنصورة، ط

واقـع وآفـاق، مجلـة العلـوم االقتـصادية          : عبدالحليم غربـي، االبتكـار المـالي فـي البنـوك اإلسـالمية             .٣٥

 . م٢٠٠٩، ٩وعلوم التسيير، ع

بين النظريـة والتطبيـق، مجلـة الباحـث،         : ليم غربي، الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية      عبدالح .٣٦

 .م٢٠٠٨، ٦الجزائر، ع 

عبدالحميــد حمــود البعلــي، المــدخل لفقــه البنــوك اإلســالمية، االتحــاد الــدولي للبنــوك اإلســالمية،       .٣٧

 .م١٩٨٣

ــدالرحمن يــسري أحمــد، تقــويم مــسيرة االقتــصاد اإلســالمي       .٣٨ ، ضــمن أبحــاث  )هـــ١٤٢٢ -١٣٩٦(عب

ــشريعة والدراســـات          ــرى، كليـــة الـ ــالمي، جامعـــة أم القـ ــث لالقتـــصاد اإلسـ ــؤتمر العـــالمي الثالـ المـ

 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦اإلسالمية، مكة المكرمة، 

، ١٩عبدالرزاق بلعباس، صفحات من تاريخ المصرفية اإلسالمية، دراسات اقتصادية إسـالمية، مـج            .٣٩

 .م٢٠١٣، ٢ع 

المؤســسات الماليــة اإلســالمية، واقعهــا، تحــدياتها، وكيفيــة مواجهــة عبــدالكريم أحمــد قنــدوز،  .٤٠

 .م، بحث منشور في موقع الباحث على الشبكة العنكبوتية٢٠١٠التحديات، 

، ٢:عبــداهللا بــن محمــد الطيــار، البنــوك اإلســالمية بــين النظريــة والتطبيــق، دار الــوطن، الريــاض، ط    .٤١

 .هـ١٤١٤



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٤٨

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

م، موقــع الــدكتور  ٢٠١٠ -هـــ١٤٣١فــي عــصر العولمــة،   عــالء الــدين زعتــري، المــصارف اإلســالمية      .٤٢

 .زعتري على الشبكة

عيسى دراجي، منور أوسرير، تحديات الصناعة المصرفية اإلسـالمية، الملتقـى الـدولي األول حـول                  .٤٣

 .م٢٠١١ فيفري ٢٤ و٢٣االقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهانات المستقبل يومي 

ــالمية الواقـــع   .٤٤ ــؤاد محمـــد محيـــسن، المـــصارف اإلسـ ــؤتمر األول  فـ ــات، ضـــمن أبحـــاث المـ  والتطلعـ

ــورية،     ــالمية فـــي سـ ــة اإلسـ ــفر ١٤-١٣للمـــصارف والمؤســـسات الماليـ ـــ١٤٢٧ صـ ــارس ١٤-١٣-هـ  مـ

 .م٢٠٠٦

محمــد البلتــاجي، واقــع وتحــديات صــناعة المــصرفية اإلســالمية، نــدوة المــصارف اإلســالمية بــين         .٤٥

 .م٢٠١٤ أبريل ١٢-١١تحديات الواقع ورهانات المستقبل، فاس، المغرب، 

واآلفـاق، بحـث مقـدم      المسارات، التحديات:بأوروبا اإلسالمية المصرفية محمد النوري، التجربة .٤٦

يوليــو / هـــ ١٤٣٠للــدورة التاســعة عــشرة للمجلــس األوروبــي لإلفتــاء والبحــوث، اســطنبول رجــب   

 .م٢٠٠٩

صرية محمـــد الوطيـــان، البنـــوك اإلســـالمية ودورهـــا فـــي تحقيـــق التنميـــة االقتـــصادية، المجلـــة المـــ   .٤٧

 .م٢٠٠٤، ٢ ع ، ٢٨للدراسات التجارية، مصر، مج 

دراسـة  : محمد بو جالل، شوقي يورقبة، تكلفة التمويل في البنوك التقليديـة والبنـوك اإلسـالمية               .٤٨

 .م٢،٢٠١٠، ع ٢٣مقارنة، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، مج 

عالجتهـا، ضـمن أبحـاث    محمد بو حديـدة، تحـديات الـصناعة المـصرفية اإلسـالمية واسـتراتيجية م        .٤٩

-١١(نــــدوة المــــصارف اإلســــالمية بــــين تحــــديات الواقــــع ورهانــــات المــــستقبل، فــــاس، المغــــرب  

 ).م٢٠١٤ أبريل ١٢ -١١هـ الموافق ١٢/٦/١٤٣٥



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٩

 هـ١٤٣٨ابع واألربعون رجب  الرالعدد
 

محمد عبدالمنعم أبو زيد، الدور االقتـصادي للمـصارف اإلسـالمية بـين النظريـة والتطبيـق، المعهـد                    .٥٠

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧العالمي للفكر اإلسالمي، 

مقدمة إلى مؤتمر المـصارف   عمل محمد عمر جاسر، نحو منتجات مالية إسالمية مبتكرة، ورقة     .٥١

، تنظيم نادي رجال األعمال ”الواقع وتحديات المستقبل”: اإلسالمية اليمنية المقام تحت عنوان

 .ورية العربية اليمنيةم، صنعاء، الجمه٢٠١٠ مارس ٢١-٢٠اليمنيين في الفترة 

ــة أبحــاث االقتــصاد          .٥٢ محمــد عمــر شــابرا، النظــام النقــدي والمــصرفي فــي االقتــصاد اإلســالمي، مجل

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، شتاء ٢، ع١اإلسالمي، مج 

محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ترجمـة سـيد سـكر،               .٥٣

 .م١٩٨٧هـ،١٤٠٨، ١:ط

 صديقي، دور المؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل مشاريع البنيـة األساسـية،             محمد نجاة اهللا   .٥٤

ندوة التعاون بـين الحكومـة والقطـاع األهلـي فـي تمويـل المـشروعات االقتـصادية، مركـز أبحـاث                      

 .٢م، مج ١٩٩٩االقتصاد االسالمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، 

ــار القــوى البــشرية فــي      .٥٥ ــة جامعــة النجــاح     محمــود إرشــيد، أســس اختي ــصيرفة اإلســالمية، مجل  ال

 .م٢،٢٠٠٨ ع ،٢٢للعلوم االنسانية، فلسطين، مج 

محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي، دراسة مصرفية تحليليـة مـع ملحـق                .٥٦

 .م٢٠٠١، ١بالفتاوى الشرعية، دار وائل للنشر، عمان، ط

 .هـ١٤٢٠م مؤسسة النقد العربي السعودي، التقرير السنوي لعا .٥٧

ــضايا        .٥٨ ــة والقـ ــي، الجوانـــب التطبيقيـ ــة البنـــك اإلســـالمي األردنـ ــحادة، تجربـ ــز شـ ــد العزيـ موســـى عبـ

والمشكالت، ضمن أبحاث ندوة خطة االستثمار في البنوك اإلسالمية، المجمع الملكـي لبحـوث         

 .م١٩٩٠الحضارة اإلسالمية، عمان، 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية١٥٠

 عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

ن اإلنجـازات التاريخيـة والتحـديات     يوسف بن عبـد اهللا الزامـل، مـستقبل المـصرفية اإلسـالمية بـي               .٥٩

 .                 هـ٢٦/١/١٤٣٢، )٦٢٩١(االستراتيجية، صحيفة االقتصادية، العدد 

، ١يوسف كمال محمـد، المـصارف اإلسـالمية األزمـة والمخـرج، دار النـشر للجامعـات المـصرية، ط                 .٦٠

 .م١٩٩٦
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Towards an Objective Assessment of the Evolution of Islamic Banks  

Dr. Abdullah Sulaymaan Abdul`azeez Al-BaaHooth 

Department of Economics  College of Economics and Administrative Sciences  

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract: 

This study aims to examine and evaluate Islamic banks after four decades of 

banking business. To achieve this objective, the study provides a brief account of 

the emergence and development of Islamic banks. Then, it presents the most 

prominent achievements of Islamic banks indicating the challenges and obstacles 

faced. Finally, it reviews and discusses the criticisms addressed to Islamic banks.  

The results of the study confirm that Islamic banks are a real and effective 

addition to the banking system in general as they play an important role in 

serving the economies in which they operate. However, the achievements of 

Islamic banks practically are less than expected and aspired to by their 

stakeholders. There are imbalances and apparent shortcomings that do not 

commensurate with the prestige, reputation, and capabilities of these banks. 

Nonetheless, it should be emphasized that the reasons behind the imbalances and 

shortcomings cannot be attributed to Islamic banks alone. The official regulatory 

authorities together with the scientific and academic bodies share the blame as 

well. On the other hand, there is a vital need for a supreme Sharia board in the 

field of Islamic banking in particular, and Islamic finance in general.  

Keywords: Islamic economy, Islamic banking, Sharia supervisory, financial 

transactions, economic policies. 



 

 
 
 
 

 العوامل المؤثرة في االستخدامات
 التسويقية لوسائل التواصل االجتماعي

 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياسر بن علي الشهري. د
 سالميةإلا جامعة اإلمام محمد بن سعود - كلية اإلعالم واالتصال

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 ستخداماتالعوامل المؤثرة في اال 

 التسويقية لوسائل التواصل االجتماعي
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 
 ياسر بن علي الشهري. د

 سالميةإل ا جامعة اإلمام محمد بن سعود-كلية اإلعالم واالتصال 

 
 

 :ملخص الدراسة
 تحليل العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية لوسائل التواصل االجتمـاعي،       سعت الدراسة إلى  

منطلقة من نظرية النظم العامة، لتفسير دخول مكون جديد على األنظمة اإلدارية والتقنية في المؤسسات 

 .الحديثة

 مــن الدراســة مجتمــع وتكــونواســتخدمت لــذلك مــسح عينــة مــن المؤســسات الخيريــة الــسعودية،     

 واألكبـر  إيـرادات،  األكثـر ، وتم اختيار عينة عمدية، من المؤسسات        الخيرية والجمعيات المؤسسات جميع

 .عمرا وخبرة

 التواصل وسائلل ات التسويقية ستخداماال على تؤثر التي التقنية العوامل أكثروانتهت الدراسة إلى أن     

، وســـهولة  وقـــت  أي فـــي يهـــا  إل الـــدخول  إمكانيـــة هـــم، و ل بالنـــسبة  االســـتخدام  ســـهولة (هـــي   االجتمـــاعي 

 لــدى مكتوبــة رؤيــة وجــود فــياً ضــعف، أمــا العوامــل التنظيميــة فقــد أظهــرت   )لجمهــورل بالنــسبة هااســتخدام

 .، نتج عنه عدد من المشكالتاالجتماعي وسائل التواصل استخدام حول العليا اإلدارة

 مــشاهير بتفعيــل الخيريــة تالمؤســسا اهتمــام تزايــد هــيالمــؤثرة  البيئيــة العوامــل أكثــركمــا تبــين أن 

 تـستخدم  التـي  الخيريـة  المؤسـسات  تزايـد و مـشروعاتها،  دعـم  فـي  الـرأي  وقادة االجتماعي التواصل وسائل

 .االجتماعي التواصل وسائل

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٣

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 للدراسة المنهجي والنظري اإلطار
 :المنهجي اإلطار
 :الدراسة موضوع إلى مدخل: أوالً

ــع       ــكال النـــشاط البـــشري، وتوسـ ــة أشـ ــور كافـ ــى تطـ ــه إلـ ــصال وتقنياتـ ــور االتـ أدى تطـ

المــشاركة فيهــا، وأدى إلــى تجــاوز الــدور الرســمي والمؤســسي إلــى أدوار جديــدة لألفــراد          

وســـائل التواصـــل يـــد دور المـــواطن فـــي أعقـــاب وتكـــتالتهم المجتمعيـــة، وظهـــر تبعـــا لتزا

فــي بعـــض  ) Second Track( مــا يـــسمى بالمــسار الثـــاني   )(social media االجتمــاعي 

ومـن  (،  (٢٠٠٢ .Davis. J and Kaufman) األنـشطة التـي تمارسـها المجتمعـات الحديثـة     

حيـث  ؛ (Second Track Charitable Activities))الخيرية  الثاني المسار أهمها أنشطة

ــالين مـــاثوس، (تؤكـــد بعـــض الدراســـات   أن األعمـــال الخيريـــة والتطوعيـــة  ) ١٠، ص٢٠١٤ميـ

أخــذت أبعــادا وأشــكاال جديــدة فــي أعقــاب المــستحدثات التــي طــورت وســائل وأســاليب     

 وســائل التواصــل االجتمــاعيالتطــورات التــي أحــدثتها -التواصــل االجتمــاعي، كمــا دفعــت 

إذا مـا تـم   -الـذي يتـشكل   ) رأس المـال االجتمـاعي   ( إلـى ظهـور فرضـية        -على صعيد األفراد  

ــا بـــشكل عمـــدي  ، ٢٠١٣الـــشامي، عـــالء، ( لتحقيـــق أهـــداف اجتماعيـــة محـــددة  -توظيفهـ

 ).٨١ص

ولــم يقتــصر االســتخدام لهــذه المــستحدثات علــى األفــراد والجماعــات بــل تــسابقت     

ها المنظمات إلى استخدامها في دعم أنشطتها، والحكومات إلى دعم أنظمتها وأنـشطت           

 . )٢، ص٢٠١٥صالح، سليمان، (الدبلوماسية، ولبناء صورتها على مستوى العالم 

 فـي المنظمـات الحديثـة مـرتبط بمجموعـة           وسائل التواصـل االجتمـاعي    إن استخدام   

 واحـدة،  غايـة  تحقيق إلى تهدف التي والمتكاملة والمتفاعلة المترابطة العناصر من سابقة

ر الـسابقة فـي وحـدة كليـة، ليكـون الـرابط الـذي         العناصـ  حيث تـستخدم بعـد أن تـدمج مـع         

 .المشترك يربطها ببعضها ويحدد طبيعة العالقة بينها هو الهدف
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 أفـضل إطـار نظـري يمكـن     ١)General System Theory(وتعـد نظريـة الـنظم العامـة     

علـى أنهـا كـل واحـد،         إليهـا  ينظـر  أجـزاء متعـددة،    وتـداخل  من خاللـه الحكـم علـى تفاعـل        

 فــي المنظمــات لوســائل التواصــل االجتمــاعي  االســتخدامات التــسويقية حيــث إن دراســة

 الحديثـة يتطلــب دراسـة نظــام متكامـل، يتكــون مــن عـدة أجــزاء مترابطـة ومتكاملــة، لهــا     

 .البعض ببعضها وثيقة عالقة

لوسـائل  وعليه فإن الدراسة ستتناول العوامل المؤثرة فـي االسـتخدامات التـسويقية             

ؤســسات العمــل الخيــري فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، مــن  فــي مالتواصــل االجتمــاعي

 وسـائل التواصـل    استخدام على تؤثر التي والبيئية والتنظيمية التقنية خالل وصف العوامل  

بشكل عام، نظـرا لمـا يمثلـه المنـتج الخيـري مـن أهميـة وقيمـة اجتماعيـة، فـي                       االجتماعي

ي مجتمـع الدراسـة، حيـث كـشفت         الوقت الذي تزداد فيه أهميـة الـشبكات االجتماعيـة فـ           

 عــن مجموعــة األرقــام واإلحــصاءات التــي تبــين ٢٠١٥التقــارير المتخصــصة مــع بدايــة العــام 

 :ذلك، على النحو التالي

 مليون مستخدم، وبلغ عدد     ١٤٬٣٢٨٬٦٣٢عدد المتصلين باالنترنت في السعودية       

 . مليون خط٥٤أرقام الجوال المستخدمة فوق 

ــ   %٧٤ مليـــون مـــستخدم، نـــسبة الـــذكور ٧٫٨غ عـــدد مـــستخدمي فيـــسبوك بلـ

 ماليـــين مـــنهم يـــستخدمون الفيـــسبوك عبـــر أجهـــزتهم ٥، حـــوالي %٢٦ونـــسبة اإلنـــاث 

، وتحتــل المرتبــة األولــى   %٢٨ وجــدة %٤٦الذكيــة، ويمثــل ســكان الريــاض مــنهم نحــو      

                                     
 الـذي قـدم ألول مـرة هـذه     Buckley  لعـالم ألحيـاء   General System Theory نظريـة الـنظم العامـة    -١

النظريـة كإطـار عـام ومنهجيـة لدراســة وتحليـل الظـواهر الطبيعيـة، ومـر عــدد مـن الـسنوات حتـى قــدم            
صف ى، ووخرألعامة بطريقة النظم اية  نظر١٩٥٦م  عاKenneth Boulding)  دينجــــــث بولــــــكيني(
 .لعلماهيكل أنها لنظرية على ا
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العالمــــات التجاريــــة فــــي قطاعــــات الخــــدمات التجاريــــة بــــين القطاعــــات الحاضــــرة علــــى   

 ).طيران واالتصاالت والسياراتال(الفيسبوك 

 مليـون مـستخدم، تمثـل نـسبة الـذكور مـنهم             ١٫٣بلغ عدد مستخدمي لينكد إن       

 ألفاً منهم يستخدمون هذه الشبكة عبر أجهزتهم ٣٣٠ فقط، قرابة    %١٣ واإلناث   %٨٧

) لينكـد إن (الذكية، ويحتل قطاع البناء واإلعمار أعلى ترتيب فـي القطاعـات المحليـة علـى               

 . النفط والطاقة، ثم قطاع الرعاية الصحيةثم قطاع

 مليون مشاهدة يوميـا، بمعـدل أكثـر         ٩٠أكثر من   ) اليوتيوب(بلغ عدد مشاهدات     

 . فيديوهات لكل مستخدم٦من 

 مليــون حــساب  ٥٫٨تجــاوز إجمــالي مــستخدمي تــويتر فــي الــسعودية أكثــر مــن      

 ١٥٠ترنت، وبمعـدل   من مستخدمي االن%٤٠نشط، بنسبة انتشار هي األعلى عالميا بلغت      

 %٧٣مليون تغريدة شهرياً، تنشط في نهاية األسبوع، أيام الخميس والجمعة والـسبت،       

 مـن إجمـالي   %٨٥منهم يغردون عبر الهواتف الذكية، وتتجاوز التغريدات باللغـة العربيـة        

 .التغريدات

 ).٢٠١٦يناير : هيئة االتصاالتتقرير . ( ماليين٣) سناب شات(بلغ عدد مستخدمي  

 :صطلحات الدراسةم: ثانياً
 نـشاط  إلـى  يتحـول  اجتماعي نشاط بأنه )فرونسوا يافيس( يعرفه: استخدامات 

 فـي  وينـدمج  متكـرراً  االسـتعمال  يـصبح  فحينمـا  والقـدم،  التكرار بفضل المجتمع في عادي

، ٢٠٠٥أبـو أصـبع صـالح ،       (االسـتخدام    عـن  الحـديث  حينئـذ  يمكـن  الفـرد  وعادات ممارسات

ــا أو وســـيلة اســـتخدامف  وعليـــه).٥٤ص ــا اتـــصالي مـــضمون اتـــصال مـ  بالخلفيـــات يتحـــدد مـ

ــة ــة،-والـــسوسيو الديمغرافيـ ــصادية تقنيـ ــة واالقتـ ــراد، والثقافيـ ــصادية فالعوامـــل لألفـ  االقتـ

ــيرورة مـــصدر هـــي والتكنولوجيـــة ــتخدام، سـ ــو العـــرض أن ذلـــك االسـ  وراء يقـــف الـــذي هـ
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ــى لالوصــو أوال يقتــضي االســتخدام مفهــوم إن حيــث االســتخدام،  الوســيلة، أو التقنيــة إل

 تعمـل  التـي  والفرديـة  االجتماعيـة  العوامل ذلك بعد تأتي ثم ماديا، متوفرة تكون أن بمعنى

 ). ١٢٦، ص٢٠٠٣دليو، فضيل، (إعاقته  على تعمل أو االستخدام تشجيع على

علــى شــبكة االنترنــت، تقــدّم   ) ويــب( هــي مواقــع  :االجتمــاعي وســائل التواصــل  

المحادثـة الفوريـة، والرسـائل الخاصـة، والبريـد          :  للمستخدمين، مثل  مجموعة من الخدمات  

اإللكترونــي، والفيــديو، والتــدوين، ومــشاركة الملفــات، وغيرهــا مــن الخــدمات، وقــد أحــدثت  

ــة االتــصال والتواصــل والمــشاركة بــين األشــخاص والمجتمعــات،          ــرا كبيــرا فــي كيفي تغي

 .)١١، ص٢٠٠٩خليفة، محمود ، ( وتبادل المعلومات

 يــستطيعون ال الــذين بحاجــات تُعنــى التــي المنظمــات  هــي:الخيريــة المؤســسات 

 ذلــك، غيــر أو تعليميــة أو صــحية أو ماديــة الحاجــة كانــت ســواء بأنفــسهم، حــاجتهم ســد

 .)١٨، ص٢٠١٥باهمام، عبداهللا ، (والهبات  التبرعات على وتقوم

 والمؤسسات الجمعيات لالئحة التنفيذية القواعد في  ورد :المؤسسات المانحة  

 يُمولهــا منــشأة كــل هــي: الخيريــة المؤســسة أن الــسعودية العربيــة المملكــة فــي الخيريــة

 جهـة  أو ألفـراد  خيريـة  اجتماعيـة  خدمـة  تقـديم  األساس غرضها ويكون المحسنين، أحد

 أغـراض  أيـة  تحقيـق  أو التبرعـات،  جمـع  أو المـادي،  الـربح  تحقيق تستهدف أن دون معينة،

بمقتـضاها   الـصادرة  التعليمـات  أو التنفيذيـة،  القواعـد  أو الالئحـة،  أحكام مع تتعارض أخرى

 ).القواعد التنفيذية لالئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية(

 والمؤسـسات  الجمعيـات  لالئحـة  التنفيذيـة  القواعـد  فـي   ورد :الجمعيات الخيرية  

ــة ــة أن الخيريـ ــة الجمعيـ ــي: الخيريـ ــة هـ ــة هيئـ ــة أهليـ ــديم إلـــى تهـــدف تطوعيـ ــدما تقـ  تالخـ

 الـربح  علـى  الحـصول  هـدفها  يكـون  أن دون اإلنـسانية  بالخـدمات  عالقة له مما االجتماعية،

 بإمكانهـا  ويكـون  أجلـه،  مـن  أنـشئت  الـذي  والغـرض  تتفـق  ال أغراض أية تحقيق أو المادي،
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القواعــد التنفيذيــة لالئحــة الجمعيــات  (بمهمتهــا  للنهــوض الهبــات وقبــول التبرعــات جمــع

 ).والمؤسسات الخيرية

 :الدراسات السابقة: لثاًثا
 حـول    االجتمـاعي   التـي تناولـت وسـائل التواصـل         الدراسـات المتخصـصة    تتمحور غالب 

العوامـــل ، و وتأثيراتهـــا المتعـــددةهـــا،مفهوم، و)وهـــو مجـــال هـــذه الدراســـة(ها اســـتخدامات

 .تها، ومستقبل المجتمعات والمنظمات بعد هيمنتهاالمؤثرة في تزايد أهمي

مـن  ) ٥، ص٢٠١٤كوين، لـورا،  ) ( Laura Quinnلورا كوين(جرتها وتعد الدراسة التي أ

 ، فــي مجــال اســتخدامات وســائل التواصــل االجتمــاعي فــي العمــل الخيــري   أبــرز الدراســات

اســـتخدامات فـــيس بـــوك فـــي األعمـــال الخيريـــة، حيـــث اســـتهدفت الدراســـة   :وعنوانهـــا

ئــد التــي حققهــا، التعــرف علــى أســباب اســتخدام فــيس بــوك فــي األعمــال الخيريــة، والفوا 

 مـن مـوظفي     ٥٠٥، وشارك في اإلجابة على االستبيان       ٢٠١١حيث أجريت الدراسة في عام      

وســــائل التواصــــل : المؤســـسات الخيريــــة، ونــــشر الباحــــث هــــذه الدراســــة ضــــمن كتابــــه 

 :، وانتهت إلى النتائج التالية)دليل التخاذ القرار(االجتماعي والمؤسسات الخيرية 

الفوائــد المتحققــة مــن اســتخدام فيــسبوك ) لدراســةعينــة ا(رتــب المــشاركون  .١

 :في األعمال الخيرية على النحو التالي

 النسبة الفوائد المتحققة م

 %٨٠ زيادة المعرفة بالمؤسسة وأنشطتها ١

 %٧٠ زيادة زوار موقع المؤسسة ٢

 %٦٣ دفع الجمهور للعمل والمساهمة العملية ٣

 %٤٠ زيادة القائمة البريدية ٤

 %٢٢ ة التبرعات الماليةزياد ٥
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رتــب المــشاركون المواقــع حــسب فاعليتهــا فــي تحقيــق أهــداف مؤســساتهم    .٢

 :الخيرية كما في الجدول التالي
  ترتيب وسائل التواصل االجتماعي بحسب تحقيق األهداف

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الهدف
الوصول إلى جمهور 

 جديد
 مواقع الفيديو

٨٢% 
فيسبوك  %٨٢المدونات 

٨٠% 
 تويتر
٨٠% 

مواقع الصور 
٧٧% 

تحسين العالقة مع 
 الجمهور

 المدونات
٨٢% 

مواقع الفيديو 
٨٠% 

مواقع الصور  %٧٩تويتر 
٧٦% 

 فيسبوك
٦٨% 

 المدونات الوصول لتمويل
٤٠% 

مواقع الفيديو  %٣٠تويتر  %٣٩فيسبوك 
٢٧% 

 لينكد إن
٢٥% 

 فقط  %٦ضعف جدوى فيسبوك في جمع تبرعات بطريقة مباشرة، حيث يرى            .٣

 .عينة أنهم نجحوا في ذلكمن ال

وجــود عالقــة طرديــة بــين زيــادة ســاعات العمــل المخصــصة للفيــسبوك وزيــادة     .٤

 .المردود في النتائج

وفــي المملكــة العربيــة الــسعودية ال توجــد دراســة تناولــت االســتخدامات التــسويقية    

لوســـائل التواصـــل االجتمـــاعي فـــي العمـــل الخيـــري، نظـــرا لحداثـــة االســـتخدامات، أمـــا فـــي  

جاالت التجارية فهناك دراسـات تناولـت اسـتخدامات الوسـائل الرقميـة فـي االتـصاالت                 الم

التــسويقية فــي المملكــة، حاولــت تقيــيم درجــة االســتخدام قبــل ظهــور وســائل التواصــل   

مدى تطبيق التسويق االلكتروني في     ) ٢٠٠٥التركستاني، حبيب،   (االجتماعي، حيث درس    

مــن الــشركات والمؤســسات تــستخدم   ) %٩٤٫٢(قطــاع األعمــال، وأظهــرت دراســته أن   

 وتحققـت لهـذه الـشركات فوائــد    ،منـصات علـى االنترنـت لعـرض منتجاتهـا والتعريــف بهـا      

متعــددة، منهــا زيــادة تواصــل العمــالء مــع الــشركات، وارتفــاع نــسبة المبيعــات، وكــشفت  

ع دراسة أن احد أهم العوامل المؤثرة في ذلك هو ارتفـاع اسـتخدام االنترنـت فـي المجتمـ          

 .)٢٠٠٥التركستاني، حبيب، (السعودي 
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مـدى إقبـال عمـالء الخطـوط الجويـة الـسعودية علـى              ) ٢٠٠٨ ، سعاد ،الربدي(ودرست  

ــتخدموا الموقـــع  ) %٧٥(الموقـــع االلكترونـــي للـــشركة، وخُلـــصت إلـــى أن    مـــن العينـــة اسـ

 وكــشفت أن أهــم العوامــل  ،االلكترونــي لطلــب الخــدمات والتواصــل وإبــداء الملحوظــات   

ة في اإلقبال علـى الموقـع االلكترونـي، وسـرعة الوصـول للخـدمات والمعلومـات، فـي                   المؤثر

عدم الثقة بالدفع االلكتروني، وعـدم ضـمان حقـوق    : مقابل ثالثة عوامل تعيق اإلقبال، هي  

 . )٢٠٠٨الربدي، سعاد، (العميل 

التـي تناولـت اسـتخدام االتـصال التـسويقي          ) ٢٠١٠الموسى، حمـد،    (كما انتهت دراسة    

 مــن بــين الــثالث قنــوات   -عمومــا-لمتكامــل فــي الــشركات الــسعودية، إلــى أن االنترنــت   ا

االتصالية التسويقية التـي تعتمـد عليهـا الـشركات بـشكل كبيـر، حيـث حققـت متوسـط                    

، وأرجعت الدراسـة ذلـك إلـى تعـدد مزاياهـا االتـصالية، اإلضـافة إلـى                  )٢٫٥(االستخدام األعلى   

، ويلحـظ أن هـذه الدراسـة        )٢٠١٠الموسـى، حمـد،     (ها  سهولة استخدامها وانخفاض تكلفت   

المتعمقــة فــي أنــشطة االتــصال التــسويقي لــم تــشر إلــى وســائل التواصــل االجتمــاعي، التــي 

، وهذا يمثـل مؤشـرا علـى تـأخر االسـتفادة منهـا              ٢٠١٠وصلت إلى مرحلة الشهرة عالميا في       

الــسبيعي، هــال، (راســة فــي االتــصال التــسويقي فــي المملكــة، ويؤكــد ذلــك مــا انتهــت إليــه د  

التــــي تناولــــت اتجاهــــات الــــشركات الــــسعودية نحــــو التــــسويق  ) ٢٠١٠وعبيــــر الجلهمــــي، 

ــل        ــائل التواصـ ــتخدام وسـ ــول اسـ ــر حـ ــى أي مؤشـ ــا إلـ ــي نتائجهـ ــم تـــصل فـ ــي، ولـ االلكترونـ

االجتمـاعي، حيــث أشـارت إلــى الموقــع االلكترونـي ومحركــات البحـث والبريــد االلكترونــي     

 .)٢٠١٠السبيعي، هال، (فقط 

ــر، محمــد،  (عــد دراســة  وت ــين      ) ٢٠١٥الجبي مــن أوائــل الدراســات التــي تناولــت العالقــة ب

العمل التطوعي ووسائل التواصل االجتماعي في السعودية، من خالل دراسة العالقة بـين             

وتعزيـز األنـشطة التطوعيـة، وقـد خلُـصت إلـى أن تـويتر عـزز         ) تويتر(تعرض الشباب لموقع  
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، حيـث إنـه يعـرفهم       )٥ مـن    ٣٫٦٣(نة الدراسة بدرجة كبيرة بلغـت       العمل التطوعي لدى عي   

 .باألعمال التطوعية، أماكنها وأنشطتها، وسبل المشاركة فيها

اسـتخدام المنظمـات غيـر      ) ٢٠١٥العوادلي، سـلوى،    (أما في العالم العربي فتعد دراسة       

مجـال، حيـث    الربحية لمواقع التواصل االجتمـاعي؛ مـن أهـم الدراسـات الـسابقة فـي هـذا ال                 

، )الفـيس بـوك  (سعت إلـى معرفـة اسـتخدام المنظمـات غيـر الربحيـة فـي مـصر لـصفحات                    

وذلك عن طريق تقديم وصف كيفي لهذه الصفحات، مـن حيـث الـشكل والمـضمون، ثـم          

 .رصد التفاعل بين المنظمات وجمهورها

وأظهرت نتـائج الدراسـة اهتمـام المنظمـات غيـر الربحيـة باسـتخدام موقـع التواصـل                   

للتواصــل مــع جمهورهــا، خاصــة المتطــوعين والمتبــرعين، حيــث  ) فــيس بــوك(جتمــاعي اال

تستخدم هذا الموقـع لتعـريفهم باألنـشطة والخـدمات التـي تقـدمها، إضـافة إلـى دعـوتهم                    

وأشارت الدراسة إلى تأثير العوامل البيئية على توجههـا نحـو اسـتخدام             . للمشاركة فيها 

فــــي المجتمــــع المــــصري، مــــن قبــــل األفــــراد ، حيــــث زاد اســــتخدامه )فــــيس بــــوك(موقــــع 

 .     والمنظمات

 :مشكلة الدراسة: رابعاً
ــة الــسابق العــرض مــن يتــضح ــسابقة؛ والدراســات الدراســة، موضــوع ألهمي  أهميــة ال

 االتـصالية التـسويقية للمنظمـات الحديثـة،        التواصل االجتماعي في تحقيق األهداف     وسائل

 الشبكات طبيعة بين الكبير للتكامل نظرا ،األساسية سماتها وفق استخدامها وضرورة

 أجـــزاء وتـــداخل البـــشرية، كمـــا أن اســـتخدامها يخـــضع لتفاعـــل والحاجـــات االجتماعيـــة

ــددة، ــر متعـ ــا ينظـ ــى إليهـ ــا علـ ــل أنهـ ــد، كـ ــؤثر واحـ ــي وتـ ــتخدامات فـ ــائل اسـ ــل وسـ  التواصـ

 .الحديثة المنظمات في االجتماعي
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 لتواصــل االجتمــاعي؛ تتطلــب  وحيــث إن دراســة االســتخدامات التــسويقية لوســائل ا    

 عالقــة لهــا ومتكاملــة، مترابطــة أجــزاء عــدة مــن يتكــون الــذي المتكامــل، النظــام دراســة

البــشر، األهــداف، االســتراتيجية،  (الــبعض، كمــا فــي نظريــة الــنظم العامــة     ببعــضها وثيقــة

 االسـتخدامات التـسويقية    علـى  المـؤثرة  سـوف تحلـل العوامـل      الدراسـة  هذه فإن ؛)التقنية

 فـي  )والبيئيـة  والتنظيميـة  التقنيـة (االجتمـاعي، مـن خـالل تحليـل العوامـل            ائل التواصل لوس

 .الخيرية المؤسسات

 :تساؤالت الدراسة: خامساً
 الخيرية؟ االجتماعي التي تستخدمها المؤسسات التواصل ما وسائل .١

ــائل التواصـــل االجتمـــاعي فـــي المؤســـسات     .٢ ــا االســـتخدامات التـــسويقية لوسـ مـ

 الخيرية؟ 

االســتخدامات التــسويقية لوســائل التواصــل   علــى تــؤثر التــي التقنيــة لعوامــلمــا ا .٣

 االجتماعي في المؤسسات الخيرية؟ 

االسـتخدامات التـسويقية لوسـائل التواصـل         على تؤثر التي التنظيمية ما العوامل  .٤

 االجتماعي في المؤسسات الخيرية؟

لوســائل التواصــل  االســتخدامات التــسويقية   علــى تــؤثر التــي البيئيــة مــا العوامــل  .٥

 االجتماعي في المؤسسات الخيرية؟

 ما الفروق بين هذه العوامل تبعا للمتغيرات المستقلة لعينة الدراسة؟ .٦

 اإلطار النظري 
 االهتمام بفعالية العملية االتصالية وتأثيراتها المتعـددة فـي المجتمعـات البـشرية،       أدى

ية إلــى الجمهــور المــستهدف،   إلــى تطــور الوســائل المــستخدمة فــي نقــل الرســالة االتــصال     

والبنيــة التكنولوجيــة المتكاملــة التــي أحــدثت تغييــرات كبيــرة فــي العالقــة بــين عناصــر            

 .  المؤثرة فيهاالتقنية والبيئةالعملية االتصالية، والعوامل 



 

 
١٧٢

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

ــى      وســائل التواصــل  تشــكلقــد و ــه عل ــه تأثيرات ــداً ل ــاً جدي  االجتمــاعي واقعــاً اجتماعي

البحــث عــن إطــار  ممــا جعــل علــم االجتمــاع يبــادر إلــى  تماعيــة،الكيانــات الــسياسية واالج

حيـث تبنـى التنظيـر االجتمـاعي أطـراً تحليليـة، أبرزهـا               هذه الظـاهرة،     نظري تحليلي لتفسير  

زكـي،  ( التحليالت المرتبطة برأس المال االجتماعي لدراسة فاعلية الشبكات االجتماعية        

 ).٢٠١٠وليد، 

عــن مــداخل لتفــسير التغييــرات الكبيــرة التــي  كمــا عمــل علــم االتــصال علــى البحــث  

ي آليـــات وســـرعة االتـــصال والمـــشاركة وتبـــادل  فـــ االجتمـــاعيوســـائل التواصـــل هاأحـــدثت

 والمحــددات األساســية التــي تحكــم اســتخدامات   المعلومــات بــين األفــراد والمجتمعــات،  

 .األفراد والمنظمات والحكومات لهذه الوسائل

 عل بين البيئةيوضح العالقة التفا )١(شكل رقم 

 )١١، ص٢٠١٣سمير، أحمد، ( والواقع االجتماعي والوظيفة

 

 

 

 

 

 

 

تميزت الشبكات االجتماعية بالـسمة األكثـر أهميـة فـي العمليـة االتـصالية، وهـي               وقد  

مــنح عمــوم المــستخدمين حريــة اختيــار محتــوى االتــصال، والمــشاركة فــي تــشكيله عبــر  

ــة، إضــافة إلــى إمكانيــة توظي    ــيم     عمليــة تفاعلي ــر والتثقيــف والتعل فهــا فــي عمليــات التفكي
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والتوثيــق والتــرويج للمنتجــات العلميــة والفكريــة، خاصــة المواقــع األبــرز حــسب التــصنيف    

 :وهي) ١أليكسا(العالمي 

١. facebook :٦٤ مليار مستخدم ونسبة استخدام موبايل تقدر بـ ١٫٠٦%. 

٢. Qzone :٥٤ مليون مستخدم ونسبة استخدام موبايل تقدر بـ ٥٩٢%. 

٣. twitter :٦٠ مليون مستخدم ونسبة استخدام موبايل تقدر بـ ٥١٧%. 

٤. Sina Weibo :٦٠ مليون مستخدم ونسبة استخدام موبايل تقدر بـ ٣٢٤%. 

٥. G :+٥٠ مليون مستخدم ونسبة استخدام موبايل تقدر بـ ١٠٠%. 

٦. Pinterest :٥٣ مليون مستخدم ونسبة استخدام موبايل تقدر بـ ٤٠%. 

 اختزلـت غالـب     فقد االجتماعي،   وسائل التواصل ن العوامل إلى بروز     أدت مجموعة م  و

 واعتمـدت علـى تبـادل طرفـي العمليـة االتـصالية بـين           ،األنماط االتـصالية الحديثـة والتقليديـة      

والــذي يتفــوق فــي خصائــصه علــى ســمات االتــصال     ) المرســل والمــستقبل (المــستخدمين 

وآليـات تقنيـة هائلـة فـي مجـال إقامـة            التفاعلي، ومنحت المجموعات المتجانسة إمكانـات       

 . العالقة المباشرة بين هذه المجموعات وتشبيكها وإدامة تلك العالقة

                                     
 يقـع مقـره الرئيـسي    ،هو موقع إلكتروني تـابع لـشركة أمـازون   ) Alexa Internet: باإلنجليزية( أليكسا -١

 .في والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة، وهو متخصص في إحصائيات وترتيب مواقع االنترنت عالمياً



 

 
١٧٤

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

 )٧، ص٢٠١٣سمير، أحمد، (آلية عمل التقارب التكنولوجي  )٢(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام عـالمي لنقـل المعلومـات بـين األفـراد         بأنهـا    االجتمـاعي    وتُعرف وسائل التواصـل   

علـى شـبكة االنترنـت، تقـدّم     ) Webويـب  (، وهي في أصلها مواقـع      ١افتراضيةفي مجتمعات   

المحادثـة الفوريـة، والرسـائل الخاصـة، والبريـد          : مجموعة من الخدمات للمستخدمين، مثل    

اإللكترونــي، والفيــديو، والتــدوين، ومــشاركة الملفــات، وغيرهــا مــن الخــدمات، وقــد أحــدثت  

ــة االتــصال والتوا     ــرا كبيــرا فــي كيفي صــل والمــشاركة بــين األشــخاص والمجتمعــات،     تغي

 .٢"فريق االتصال"وتبادل المعلومات، أو ما يسمى بـ

                                     
هو تجمـع اجتمـاعي ينبثـق عبـر شـبكة االنترنـت ويتـوافر علـى مجموعـة مـن األفـراد                  : مع االفتراضي  المجت -١

 ).٣١٦، التسويق االلكتروني، عمان، دار وائل، ص٢٠٠٤أبو فارة، يوسف، . (ذوي اهتمامات مشتركة

 فـي  مـصطلح يُقـصد بـه مجمـوع األشـخاص الـذين يُكونـون مجتمعـا افتراضـياً ويـساهمون                 :  فريق االتـصال   -٢
 .نشر معلومات حول المصالح واالهتمامات المشتركة
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عبـارة عـن مئـات الماليـين مـن الحاسـبات اآلليـة حـول العـالم                  : وتعرف الـشبكة بأنهـا    

مرتبطـــة بعـــضها بـــبعض، ومـــع تـــرابط هـــذا العـــدد الهائـــل مـــن الحاســـبات أمكـــن إرســـال   

عة عاليــة باإلضــافة إلــى تبــادل الملفــات والــصور الثابتــة أو   الرســائل اإللكترونيــة بينهــا بــسر 

 ).٦، ص ١٤٢٩القدهي، مشعل، ( المتحركة واألصوات

مواقــــع تــــشكل " : أنهــــا االجتمــــاعيومــــن التعريفــــات الــــشاملة لوســــائل التواصــــل 

ــة ضــخمة، وتقــدم مجموعــة مــن الخــدمات، التــي مــن شــأنها تــدعيم         مجتمعــات إلكتروني

ــائل   التواصـــل والتفاعـــل بـــين أعـــ  ــة، مـــن خـــالل الخـــدمات والوسـ ضاء الـــشبكة االجتماعيـ

ــل  ــة، مثـ ــات     : المقدمـ ــشاء مجموعـ ــة، إنـ ــة الفوريـ ــلة والمحادثـ ــصداقة، المراسـ ــارف والـ التعـ

ــبات،        ــداث والمناســ ــي األحــ ــشاركة فــ ــسات، والمــ ــراد والمؤســ ــفحات لألفــ ــام، وصــ اهتمــ

، ٢٠٠٩ود ، خليفـة، محمـ   (" ومشاركة الوسائط مع اآلخرين كالصور والفيـديو، والبرمجيـات        

 .)١٥ص 

 هــي اإلطــار النظــري الــذي ١)General System Theory(وتُعــد نظريــة الــنظم العامــة 

علـى أنهـا     إليهـا  ينظـر  األجزاء المتعددة، التي   وتداخل يمكن من خالله الحكم على تفاعل     

 فــي المنظمــات الحديثــة،  وســائل التواصــل االجتمــاعي كــل واحــد، مــؤثر فــي اســتخدامات   

دراســـة النظـــام المتكامـــل الـــذي يتكـــون مـــن عـــدة أجـــزاء مترابطـــة  حيـــث يتطلـــب ذلـــك 

 ,١٩٦٩ ,Richard J(: هــي األجــزاء وهــذه. الــبعض ببعــضها وثيقــة عالقــة ومتكاملــة، لهــا

pp٢٧٩( 

                                     
 الـذي قـدم ألول مـرة هـذه     Buckley  لعـالم ألحيـاء   General System Theory نظريـة الـنظم العامـة    -١

النظريـة كإطـار عـام ومنهجيـة لدراســة وتحليـل الظـواهر الطبيعيـة، ومـر عــدد مـن الـسنوات حتـى قــدم            
ـــكيني( ـــث بولـــ صف ى، ووخرألعامة بطريقة النظم ا نظرية ١٩٥٦م  عاKenneth Boulding)دينج ـــ
 .لعلماهيكل أنها لنظرية على ا
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ــام، فــــي أي األساســــي العنــــصر .١ ــو نظــ ــية التركيــــب  وبــــصفة البــــشر، وهــ  أساســ

 .المنظمة لكل فرد في يحضر الذي الشخصية هيكل أو السيكولوجي،

 .المسؤوليات من يتبعه وما التنظيمي الهيكل أو للعمل، الرسمي رتيبالت .٢

 وأنمـاط  المجموعـات،  بـين  العالقـات  خاصة أنماط  وبصفة الرسمي، غير التنظيم .٣

 .المتبادلة تكييف التوقعات وعملية بعضهم، مع تفاعلهم

ــا  .٤ ــات فــاآلالت ومتطلباتهــا الرســمية،  العمــل تكنولوجي ــصميمها يجــب والعملي  ت

 .للبشر السيكولوجي والفسيولوجي التركيب مع كاملتت بحيث

 ى،خراأل اتلمتغيرا بحسا على حدوا متغير على تركزوتتميـــز هـــذه النظريـــة أنهـــا ال 

 رتشاأ ،لرسميا غيرو لرسميا بالتنظيمين ادألفرا كسلو ميةهأ لىإ رتشاأ فكما

 عنو أن كما مهم، لعاملينا حجمو عفنو ت،آلالوا بالتكنولوجيا متماهالا ميةهأ لىإ كذلك

فـــــــــــي لتنظيم ا تنظريا وأدق ثحدأ من لنظريةا هذه تعد الذ ،يضاأ مهـــــــــــم تآلالا حجمو

المنظمــات الحديثــة، خاصــة االجتماعيــة، التــي تــضعها النظريــة فــي أعلــى الترتيــب الهرمــي      

 . )٣٣٤، ص٢٠٠٦العبداهللا، منى، (ألنواع النظم 

 )٣(شكل رقم 

 )pp٢٧٩ ,١٩٦٩ .Richard J(الترتيب الهرمي ألنواع النظم 

 

 

 

 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

على هذه النظم المتداخلة والمترابطـة عنـد دراسـة          ) ماثوس وزمياله  ميالين(وقد أكد   

 تكتيـك  ١٠١( في المنظمات غير الربحية فـي كتـاب          وسائل التواصل االجتماعي  استخدام  

ميــالين مــاثوس،  ) (الربحيــة غيــر للمنظمــات االجتمــاعي التواصــل شــبكات تكتيكــات مــن

 أربعــة علــى تقــوم االجتمــاعي التواصــل وســائل  أكــدوا أن اســتراتيجية، حيــث)٧، ص٢٠١٤

 :وهي ،)POST(أساسية، رمزوا لها بـ عناصر

 ).People: (البشر .١

 ).Objectives: (األهداف .٢

 ).Strategy: (اإلستراتيجية .٣

 ).Technology: (التكنولوجيا .٤

 ):People(البشر : العنصر األول

 أو السيكولوجي، أساسية التركيب  وبصفة ،البشر نظام هو  في أي  األساسي العنصر

المنظمـة لكـل فـرد، وقـد أحـدثت التكنولوجيـا الحديثـة               فـي  يحـضر  الـذي  الشخصية هيكل

تغييرا كبيرا في الوظـائف التـي تؤديهـا المنظمـات، وانعكـس ذلـك علـى طبيعـة المهـارات                  

 ).١٣، ص٢٠١٤ميالين ماثوس، (التي تتطلبها الوظائف في المنظمات الحديثة 

مــن الوظــائف التــي تغيــرت وظيفــة القــائم باالتــصال فــي المنظمــات، حيــث إن ســمة      و

التفاعليــة فــي وســائل االتــصال الحديثــة دمجــت بــين التفاعليــة التــي تــتم فــي دائــرة االتــصال  

الشخصي ومستوى اتصال يصل أحيانا إلى مستوى قريـب مـن الجمـاهيري، وهـو مـا يتطلـب           

 .  مهارات اتصالية متعددة ونوعية
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 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

 ):Objectives(األهداف : عنصر الثانيال

المـسؤوليات، والتـي     مـن  يتبعـه  ومـا  التنظيمي الهيكل أو للعمل، الرسمي وهي الترتيب 

تُعد بمثابة المؤشر على األهداف التسويقية للمنظمة، وتحكم كافة الوظائف التي تؤديها            

 .أقسام وإدارات المنظمة

أهميـــة إنـــشاء ) ١٩٣، ص٢٠١٤ ميـــالين مـــاثوس،(وتـــرى بعـــض الدراســـات المتخصـــصة  

، ٢٠١٥رولـز، دانيـال،   (قسم خاص بوسـائل التواصـل االجتمـاعي، بينمـا تـرى دراسـات أخـرى                 

عـدم اسـتقاللية هـذه الوسـائل، فهـي تُـستخدم مـن قبـل األنـشطة االتــصالية          ) ٨٦-٥٧ص

 اإلعــالن، العالقــات العامــة، واألنــشطة االتــصالية للمبيعــات أو تنميــة المــوارد فــي  (المختلفــة 

، وفي كل األحوال فقد اتفقت الدراسات حول عدد من       ...)المنظمات االجتماعية، وغيرها    

االشــتراطات التنظيميــة الســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي، منهــا مــا يتعلــق بــاإلدارة   

ــائل التواصـــل       ــتخدام وسـ ــراف علـــى اسـ ــاإلدارة المعنيـــة باإلشـ ــا يتعلـــق بـ ــا مـ ــا، ومنهـ العليـ

 : هياالجتماعي بشكل مباشر، و

 :اشتراطات تخص اإلدارة العليا .١

 .تمتلك اإلدارة العليا رؤية لتنظيم استخدام وسائل التواصل االجتماعيأن  

 . تحدد بدقة ما ينشر وما ال ينشر للمنظمة، التيتصاليةاالسياسة ال أن تعتمد 

ــا إســــتراتيجية أن تــــصوغ  منظمــــة الســــتخدام وســــائل التواصــــل  ال اإلدارة العليــ

 .االجتماعي

ــدأن ت   ــل    عتمــ ــائل التواصــ ــتخدام وســ ــاييس الســ ــداف والمقــ ــا األهــ  اإلدارة العليــ

 . االجتماعي

لدى اإلدارة العليا رؤية مكتوبة حـول وسـائل تطـوير األداء واسـتخدام              أن يكون    

 .الجديد
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 فـي الملتقيـات المتخصـصة بـاإلعالم          المختصين تدعم اإلدارة العليا مشاركة   أن   

 .شكل مستمراالجتماعي ب

مــع  نظاميــة تلــزم المختــصين بالتفاعــل اإليجــابي وبــشكل دائــم    اً مــوادأن تــضع 

 .  وسائل التواصل االجتماعيالعاملين في إدارة

 داخـل   مـن الحـصول علـى المعلومـة القابلـة للنـشر           أن تضع األنظمـة التـي تـسهل          

 .المنظمة

 :اإلدارة المشرفة على استخدام وسائل التواصل االجتماعي .٢

 .جتماعي بالموارد المناسبة لتحقيق أهدافهتزود قسم وسائل التواصل االأن  

 .تحدد األدوار والمسؤوليات لكل تطبيق من تطبيقات التواصل االجتماعيأن  

 .منح مدير اإلعالم االجتماعي صالحية اتخاذ القراراتأن ت 

أن توضح العالقة بين األنشطة االتـصالية المختلفـة واسـتخدام وسـائل التواصـل            

 .االجتماعي

 . االجتماعي  التسويقيالتواصلس واضحة لتقييم تأثير تطبيق مقاييأن تضع  

ــائل     أن تـــصوغ  ــاالت عمـــل قـــسم وسـ ــي كـــل مجـ ــراءات فـ ــيال لإلجـ ــل دلـ  التواصـ

 .االجتماعي

ــا     أن ت  ــد فرزهـ ــات بعـ ــالحيات نـــشر المعلومـ ــاعي صـ ــنح فريـــق التواصـــل االجتمـ مـ

 .بالمعايير المعتمدة

 ):Strategy(االستراتيجية : العنصر الثالث

 وأنمــاط  المجموعــات،  بــين  العالقــات خاصــة أنمــاط   وبــصفة الرســمي،  غيــر  التنظــيم

. المتبادلة بين البيئتـين الداخليـة والخارجيـة        تكييف التوقعات  وعملية بعضها، مع تفاعلها

ــ بــدرجات- المنظمــات جميــع تتعــرضحيــث  ــأثير -ةمتفاوت  البيئــة عوامــل أو متغيــرات لت
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ــة ــةواال قتــــصاديةاال (الكليــــة الخارجيــ ) ةالتكنولوجيــــ والقانونيــــة والــــسياسيةو جتماعيــ

 :، ويمكن إجمال أهمها في العوامل التالية)٣١٨، ص٢٠١٤كوالمان، إريك، (

 :العوامل الداخلية .١

 .خطة تدريب وتأهيل المختصين في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

 . عقلية اإلعالم االجتماعي في جميع مستويات اإلدارةمستوى 

ــوظفين   ــي كافـــ دعـــم المـ ــرة ة المـــستويات فـ ــصال   لفكـ ــائل االتـ ــتخدام وسـ اسـ

 .االجتماعي

 .حجم الميزانية المخصصة لوسائل التواصل االجتماعي 

 .اتجاهات اإلدارة العليا نحو العمالء، والجمع بين أهدافهم وأهداف المنظمة 

 .ترتيب المحافظة على الحصة السوقية بين أولويات المنظمة 

 :العوامل الخارجية .٢

بـدون     اختيار خدمات مشابهة من مؤسسات أخـرى        فرصة دينلمستفيا امتالك 

 .صعوبة

 .المنظمة في مجال نشاط المنظماتالتنافس بين قوة  

 جزء من المستفيدين من خـدمات لالخدمات البديلة في قطاع العمل     استقطاب   

 . المنظمة

 . التي تستخدم وسائل التواصل االجتماعيالمنظمات المنافسةتزايد  

 بتفعيــل مــشاهير وســائل التواصــل االجتمــاعي وقــادة  منافــسينالتزايــد اهتمــام  

 .همالرأي في دعم

 . عبر وسائل التواصل االجتماعي في المجتمعظهور فرص عمل 

 .ظهور مشاريع تم ابتكارها عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 :)Technology (التكنولوجيا: نصر الرابعالع

 فـــي المتعـــددة وتأثيراتهـــا االتـــصالية ليـــةالعم بفعاليـــة االهتمـــام يـــوم بعـــد يومـــا يتزايـــد

 الرســـالة نقـــل فـــي المـــستخدمة الوســـائل تطـــور إلـــى ذلـــك ويعـــود البـــشرية، المجتمعـــات

 تغييـرات  أحـدثت  التـي  المتكاملـة  التكنولوجية والبنية المستهدف، الجمهور إلى االتصالية

 المكـان  (فيهـا  ثرةالمـؤ  الرئيـسة  والعوامل االتصالية، العملية عناصر بين العالقة في كبيرة

ومتطلباتهـا الرسـمية مـن أهـم عناصـر الـنظم             العمـل  وُتعد تكنولوجيـا  ). والزمن والمسافة

ــة، ــاآلالت العامـــ ــتخدامها  فـــ ــات اســـ  التركيـــــب مـــــع لتتكامـــــل تـــــصمم يجـــــب أن وعمليـــ

 .للبشر، ولتحقق األهداف، وتعمل ضمن االستراتيجية السيكولوجي والفسيولوجي

ــة فـــسروت ــة الـــشبكة الفاعلـ ــاثوس،  () Actor-Network Theory ( نظريـ ــالين مـ ميـ

ــة ، )٩م،  ص٢٠١٤ ــشري  عالقـــ ــصر البـــ ـــاألشياء ) Human(العنـــ ــات )objects(بـــ ، والمنظمـــ

)organizations( فاعلة ال، وجميعها يتم وصفها بالعناصر)actors, ANT(   فـي اسـتخدام 

د مــن فالــشبكة تحتــوي علــى العديــ، )٢٠٠٥ ,Fred Turner (وســائل التواصــل االجتمــاعي

وأخــــــــرى تكنولوجيــــــــة ) social(العناصــــــــر المتباينــــــــة، وتتــــــــضمن أجــــــــزاء اجتماعيــــــــة 

)technological (    كـــالًيمثــل  -االجتمــاعي والتكنولــوجي  -فــي الوقــت نفــسه، وكالهمـــا  

هـــا ؤ كعناصـــر فاعلـــة متـــساوية ومرتبطـــة ببعـــضها الـــبعض فـــي شـــبكات تـــم بنامتكـــامالً

 .)٢٠٠٨ ,David Beer (وصيانتها من أجل تحقيق هدف محدد

ويــشترط الســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي فــي المنظمــات الحديثــة عــددا مــن   

 :االشتراطات، من أهمها

 )الرقمية(امتالك المنظمة للبنية التقنية األساسية التي تمنحها سمة  .١

 .بالنسبة للعاملين في المنظمة على مختلف مستوياتهملة االستخدام وسه .٢

  . المنظمةهورلة االستخدام بالنسبة لجموسه .٣
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 .لتقنيةجمهور لال اتاستخدامو المنظمةاستخدام العالقة الطردية بين  .٤

 .)نظام العمل، ونظام التقنية (في أي وقتاالستخدام  توفر متطلبات .٥

 .)نظام العمل، ونظام التقنية ( على الفورءعمالال التفاعل مع توفر متطلبات .٦

 . المستهدفهورالجم إلى  المباشر  الوصولالتقدير المستمر لحجم .٧

 . أنشطة التواصل االجتماعي استخدام ونتائجقياساستخدام نظام تقني ل .٨

 : الحديثةالمنظماتوسائل التواصل االجتماعي في ل  التسويقيةستخداماتاال

 االجتماعي لقدرتها على تحقيق اتـصال تفـاعلي    وسائل التواصل تستخدم المنظمات   

ر، والثـاني مـن الجمهـور إلـى المنظمـة، وتجـاوز             في اتجاهين، األول من المنظمة إلى الجمهـو       

 االجتمـاعي ضـمن الخـدمات التـي تقـدمها           وسائل التواصل نف استخدام   صُين  األمر ذلك ح  

 لوســـائل  ، ويـــأتي التوظيـــف األمثـــل  )٦، ص٢٠١٠الطـــاهر، محمـــد،   (المنظمـــة للمـــستفيدين 

ى تطبيقـات    االجتمـاعي فـي سـياق التحـوالت شـبه الكاملـة للمنظمـات الحديثـة إلـ                  التواصل

الحاسب اآللي واالنترنـت، حتـى فـي أبـسط اإلجـراءات الداخليـة سـعيا للوصـول إلـى أفـضل                      

 .)٦، ص٢٠١٠الطاهر، محمد،  (نتيجة ممكنة مع ضمان األمان والحماية

وتتنــــوع االســــتخدامات التــــسويقية لوســــائل التواصــــل االجتمــــاعي تبعــــا لعــــدد مــــن   

ــأتي فــي مقــدمتها مــستوى      ــرات، ي ــةالمتغي ــد حال فــي الدولــة،   االنترنــت تطبيقــات بــين مجال

لالنترنـت، إضـافة إلـى حجـم         والمستمر واآلمن السريع الوصول على السكان قدرةودرجة  

 مهامـه  ينجـز  المـواطن والمقـيم    تجعـل  التـي   الرسـمية وغيـر الرسـمية      الـشبكية  الحوسبة

 ت العالمية  وقواعد البيانا  المعرفة إلى الوصول ، كما تمثل قدرة اإلنسان على     الشبكة على

أحـــد مظـــاهر التقـــدم التكنولـــوجي التـــي تعـــزز مـــن قيمـــة         معنـــوي أو مـــادي جهـــد بأقـــل

 . واستخدامات وسائل التواصل االجتماعي

 :التالية مجاالتوفي البيئات التي استكملت متطلبات االستخدام برزت ال
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 :  ودعائيةاستخدامات إعالمية .١

 .المنظمة للتعريف بها وبمجال عملهانشر معلومات  

ــن    ــات عــ ــشر معلومــ ــا،      نــ ــي تلبيهــ ــات التــ ــف بالحاجــ ــة للتعريــ ــات المنظمــ منتجــ

  .ومواصفاتها وفوائدها المتبادلة

 .المنظمة واألحداث التي ترتبط بهانشر أخبار  

  . المتكررة في وسائل االتصالإلجابة على تساؤالت الجمهورا 

 :ترويجيةاستخدامات  .٢

 .نشر وبث اإلعالنات 

 .التسويق االلكتروني 

 .ق المباشرالتسوي 

 .العمالء مع الحوار 

 .جمع البيانات ومراقبة أنشطة المجتمع 

 .حل مشاكلهمو العمالءتلقي شكاوى  

  .المنتجاتلتعرف على ردود أفعال المستفيدين حول ا 

 :استخدامات عالقاتية .٣

   .للمنظمةخلق مجتمع افتراضي ومعجيبن  

 .لتثقيف المجتمع وتبادل المعرفة معه 

 .اسباتهم ونجاحاتهملمشاركة الجمهور من 

 .لفتح طرق حديثة للمستفيدين ليصلوا إلى الشركة 

أيــام فاضــلة، أحــداث   (المــشاركة فــي األحــداث العامــة المناســبات الموســمية       

 ).إلخ...وطنية، أيام عالمية 
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وال يـــزال اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي يكـــشف عـــن خـــصائص كامنـــة،         

ــصالية     ــى العمليــة االت ــأثيرات متعــددة عل ــدفق الهائــل للمعلومــات عبرهــا إلــى      وت ، نتيجــة الت

شبكة االنترنت، وتزايد االعتماد عليها واستخدامها من قبل مستخدمي االنترنت، وهو مـا             

جعل المعيار األول في اختيار األفراد والمنظمـات لوسـائل التواصـل االجتمـاعي؛ هـو درجـة            

 المعـايير األخـرى، التـي مـن         ، ثم تـأتي بعـد ذلـك       )الوسيلة شهرة(لجمهور  ل الوسيلة مناسبة

 ):٩٧، ص٢٠١٤كمال، وسام، (أهمها 

 .بإدارتها القائمين لمهارات الوسيلة مناسبة .١

 .االستخدام سرعة حيث من الوسيلة مميزات .٢

 .رسائلها وإنتاج الوسيلة استخدام سهولة .٣

 .للوسيلة المنخفضة التكلفة .٤

 

@     @      @ 
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  الدراسة الميدانية
 :الدراسة الميدانيةإجراءات : أوالً

 :نوع الدراسة ومنهجها
 والكمــي الكيفــي المنهجــين وتــستخدم الوصــفية، الدراســات مــن الدراســة هــذه تعــد

 :التالي النحو على
ــائج باســتخدام النظــري الجانــب فــي وذلــك: الكيفــي المــنهج •  مــن وتحليلهــا النت
 .والمنشورات العلمية المراجع في المتمثلة األساسية، المصادر
 قياســات عمــل الميــداني الجانــب فــي الدراســة تتطلــب حيــث: الكمــي المــنهج •
 .لتفسيرها األرقام واستخدام العالقة، ذات للمتغيرات محددة

 فـي  عمـل  الـذي  المـسحي  المـنهج  الباحـث  استخدم الدراسة، تساؤالت على ولإلجابة
ــوئه ــات جمـــع علـــى ضـ ــة البيانـ ــة المؤســـسات عـــن المطلوبـ ــة فـــي الخيريـ ــة المملكـ  العربيـ
 المعلومـات،  هـذه  بتصنيف قام ثم بالدراسة، المتعلقة وجوانبه أبعاده بمختلف ودية،السع
 .االستداللي الوصفي واإلحصاء اإلحصاء خالل من وأنماطها تكراراتها، ووصف

 : والعينةمجتمع الدراسة

 التابعــة الخيريــة والجمعيــات المؤســسات جميــع مــن الدراســة هــذه مجتمــع يتكــون
) ٧٧١ (عـــددها يبلـــغ التـــي الـــسعودية، العربيـــة المملكـــة فـــي عيـــةاالجتما الـــشؤون لـــوزارة

 للمعلومـات  وفقـا  جمعيـة خيريـة،   ) ٦٥٠(مؤسـسة مانحـة، و    ) ١٢١(وجمعيـة، منهـا      مؤسسة
 .)موقع وزارة الشؤون االجتماعية(االجتماعية  الشؤون وزارة بيانات قاعدة في الرسمية
  الدراسةعينة

 مـن  عمديـة  عينـة  اختيـار  تـم  فقد لدراسة؛ا مجتمع مفردات كل دراسة لصعوبة نظرا
الدراسـة، لـضمان    مجتمـع  مفـردات  إجمـالي  مـن ) %١٣ (نـسبته  المجتمـع، تتمثـل فـي مـا      هذا

 مؤسـسة ) ١٦ (الحد األعلى الشتراطات المنهج العلمي، وهو ما يعـادل        ) %١٠(الحصول على   
ــة،) ٨٤(مانحـــة، و ــ مـــالي تقريـــر آخـــر فـــي إيراداتهـــا حجـــم بحـــسب جمعيـــة خيريـ  إدارة لـــدى د،معتمـ

  .)موقع وزارة الشؤون االجتماعية(االجتماعية  الشؤون بوزارة الخيرية والجمعيات المؤسسات
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 عدد المؤسسات الخيرية المانحة )١(جدول 
 % النسبة العدد المنطقة م

 ٦١٫٩٩ ٧٥ الرياض ١
 ١٨٫١٩ ٢٢ مكة المكرمة ٢

 ٢٫٤٧ ٣ المدينة المنورة ٣

 ٤٫٩٥ ٦ القصيم ٤

 ٩٫٩٢ ١٢ ةالشرقي ٥

 ١٫٦٥ ٢ عسير ٦

 ٠٫٨٣ ١ الحدود الشمالية ٧

 ١٠٠ ١٢١ اإلجمالي

 

 عدد وتصنيف الجمعيات الخيرية )٢(الجدول 
 %النسبة  العدد نوع الخدمة م
 ٧٤٫٦٢ ٤٨٥ جمعية البر ١

 ٢ ١٣ توعوية ٢

 ٠٫١٥ ١ بيئية ٣

 ٤٫٧٧ ٣١ الزواج والتنمية األسرية ٤

 ٣٫٥٤ ٢٣ معوقين ٥

 ٠٫٤٦ ٣ إسكان ٦

 ٦٫٩٢ ٤٥ صحية ٧

 ١٫٣٨ ٩ معوقين+ بر ٨

 ١٫٦٩ ١١ إيواء+ بر ٩

 ٠٫٣٢ ٢ مسنين ١٠

 ٠٫١٥ ١ هندسية ١١

 ٠٫٤٦ ٣ مراكز اجتماعية ١٢

 ٠٫١٦ ١ حماية أسريه ١٣

 ٢٫١٥ ١٤ أيتام ١٤

 ٠٫٤٦ ٣ اسر منتجه ١٥

 ٠٫١٥ ١ تراثيه ١٦

 ٠٫٦٢ ٤ أمومة وطفولة ١٧

 ١٠٠ ٦٥٠ اإلجمالي
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 الدراسـة،  هـذه  لطبيعـة  األسـاليب  أنـسب ) العمدية العينة أسلوب (األسلوب هذا ويعد

لوســـائل  العوامـــل المـــؤثرة فـــي االســـتخدامات التـــسويقية علـــى التعـــرف تـــستهدف التـــي

ــاعي التواصـــل ــة، المؤســـسات فـــي االجتمـ ــا، بهـــدف الخيريـ ــد تقويمهـ  عـــن الدراســـة ويبعـ

المؤســسات  بــين إيــرادات كثــراأل الــصنف تــستهدف إنهــا إذ التــصنيفي، الخطــأ احتمــاالت

االجتماعيـة،   الـشؤون  وزارة وثـائق  حـسب  خبـرة،  واألكثـر  عمرا، األكبر وهي والجمعيات،

 ).٢٧، ص١٤٣٢الشهري، ياسر، (واألقدر على استخدام المستحدثات التقنية والعلمية 

 وأن الدراسـة،  لطبيعـة  مناسـبة  مفرداتهـا  جميـع  أن سـيتم التأكـد    العينة سحب وبعد

 االجتمـاعي  لوسـائل التواصـل    االستخدامات التسويقية  (التابع بالمتغير مباشرة قةعال لها

 ال الدراســة وألن الدراسـة،  أسـاس  يمثـل  الـذي  المتغيـر  باعتبـاره  ،)الخيريـة  المؤسـسات  فـي 

 المـؤثرة  العوامـل  علـى  التعـرف  تـستهدف  مـا  بقدر المجتمع، على النتائج تعميم تستهدف

 فـــي المتميـــزة الحـــاالت بعـــض وجـــدت وإن وإيجابـــا؛ باســـل فـــي االســـتخدامات التـــسويقية

 تـستهدف  الدراسـة  ألن مطلـوب؛  العامـة  النتيجة على تأثيرها فإن" outliers "التابع المتغير

 .التابع المتغير في المتميزة الحاالت في المؤثرة المتغيرات

 :أداة البحث
دراســات الــسابقة،  بنــاءً علــى مــا توصــل إليــه الباحــث فــي اإلطــار النظــري للدراســة، وال     

ســــيطور مقياســــاً علميــــاً، يقــــيس العوامــــل التقنيــــة والتنظيميــــة والبيئيــــة المــــؤثرة علــــى  

ــات     ــاعي فـــي المؤســـسات والجمعيـ ــائل التواصـــل االجتمـ ــتخدامات التـــسويقية لوسـ االسـ

الخيرية، في ضـوء الفـروض الرئيـسة لنظريـة الـنظم العامـة، التـي يـسعى الباحـث للكـشف               

 . عنها في اإلطار النظري



 

 
١٨٨

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

ــر مــسؤولي االتــصال فــي          ــات، االســتبيان، مــع أكب وقــد اســتخدم الباحــث لجمــع البيان

مؤســسات وجمعيــات العينــة، نظــرا لمــا تتــسم بــه مــن قــدرة علــى الحــصول علــى البيانــات    

 .المطلوبة

مقيــاس : وتــضمن االســتبيان عــدداً مــن األســئلة، التــي تُبنــى وفــق عــدة مقــاييس، منهــا   

) اسـمية (من التساؤالت المغلقة، ذات الخيارات الثنائيـة        ليكرت الخماسي، إلى جانب عدد      

 .أو المتعددة، وذلك من أجل قياس المتغيرات التابعة والمستقلة للدراسة

 :إجراءات صدق أداة الدراسة
 :، باستخدام الطرق العلمية التاليةلألداةالباحث من الخصائص السيكومترية تحقق 

  : من خاللالصدق الظاهري ألداة الدراسة

 :هم المحكمين، من عدد تحكيم األداة بعرضها على .١

 )البحث مناهج أستاذ(إسماعيل الفقي . د.أ 

 ).المشارك اإلعالم أستاذ (عبدالعزيز الزهراني. د 

 ).اإلعالم المساعد أستاذ(. محمد بن فهد الجبير. د 

 ).المشارك اإلعالم أستاذ (بدران شريف. د  

 :اسةصدق االتساق الداخلي ألداة الدرقياس  .٢

قـــام الباحـــث بحـــساب صـــدق االتـــساق الـــداخلي مـــن خـــالل إيجـــاد معامـــل االرتبـــاط    

بيرســون لحــساب معامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات محــور الدراســة، والدرجــة   

 :وضح ذلكيالكلية لها، والجدول التالي 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨٩

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 :محور درجة استخدام المؤسسات الخيرية لوسائل التواصل االجتماعي

 عامالت ارتباط بنود المحور والدرجة الكلية لهام  )٣(جدول رقم 
 معامل االرتباط فقرات محور الدراسة م

 @@٠٫٨٢٧ فيسبوك ١

 @@٠٫٨٢٢ تويتر ٢

 @@٠٫٧٤٠ يوتيوب ٣

 @@٠٫٧٨١ إنستغرام ٤

 @@٠٫٨٥٢ سناب شات ٥

 @@٠٫٨٥١ قوقل بلس ٦

 @@٠٫٨٠٣ لينكد إن ٧

 . فأقل٠٫٠١عبارات دالة عند مستوى @@ 

، وهـو مـا يوضـح       )٠٫٠١(جدول السابق يتضح أن جميع العبارات دالـة عنـد مـستوى             من ال 

أن جميع الفقرات المكونة لفقرات المحـور  تتمتـع بدرجـة صـدق عاليـة، تجعـل االسـتبانة                    

 .صالحة للتطبيق الميداني

 :وسائل التواصل االجتماعيل االستخدامات التسويقيةمحور نوع 

 نود المحور والدرجة الكلية لهامعامالت ارتباط ب )٤(جدول رقم 

 فقرات محور الدراسة م
معامل 
 االرتباط

١ 
األخبار، معلومات وحقائق، إعالنات عن شعار (مثل ، رسائل متعلقة باسم المؤسسة

 )المؤسسة، برامج المسؤولية االجتماعية
٠٫٧٧٧@@ 

٢ 
و الخدمة، معلومات عن المنتج أ(مثل ، رسائل تعريفية بالمنتجات الخيرية والخدمات

 )إعالنات تعريفية، إطالق منتج أو خدمة جديدة ، آراء حول المنتج أو الخدمة
٠٫٧٧٢@@ 

٣ 
إعالنات طلب تمويل مشروعات خيرية، دعوة المستفيدين لطلب (مثل ، رسائل ترويجية

 )الخدمات، إشهار شعار المؤسسة
٠٫٧٨٢@@ 

 @@٠٫٦١١ )مسابقات، ألعاب، جوائز(مثل ، رسائل تحفيزية ٤

٥ 
اإلجابة على تساؤالت العمالء، مشاركة التجارب، التعليق، رسائل (مثل ، رسائل تفاعلية

 )طريفة
٠٫٧٠٠@@ 

 @@٠٫٧٩٢ )معلومات عامة، تعليم المجتمع(مثل ، رسائل تعليمية ٦

 @@٠٫٥٩٠ )نشر قيم العمل الخيري(مثل ، رسائل تثقيفية ٧



 

 
١٩٠

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

 . فأقل٠٫٠١عبارات دالة عند مستوى @@ 

، وهـو مـا يوضـح       )٠٫٠١(ول السابق يتضح أن جميع العبارات دالـة عنـد مـستوى             من الجد 

أن جميع الفقرات المكونة لفقرات المحـور  تتمتـع بدرجـة صـدق عاليـة، تجعـل االسـتبانة                    

 .صالحة للتطبيق الميداني

وســائل التواصــل ل ات التــسويقيةســتخداماالمحــور العوامــل التقنيــة التــي تــؤثر علــى   

 :ؤسسات الخيريةاالجتماعي في الم

 معامالت ارتباط بنود المحور والدرجة الكلية لها ) ٥(جدول رقم 

 فقرات محور الدراسة م
معامل 
 االرتباط

 @@٠٫٨٢٠ وسائل التواصل االجتماعي سهلة االستخدام بالنسبة لنا ١

 @@٠٫٧٩٧ وسائل التواصل االجتماعي سهلة االستخدام بالنسبة لجمهورنا ٢

 @@٠٫٧٦٥.ئل التواصل االجتماعي مبني على معرفة بدرجة استخدام جمهورنا لهااستخدامنا وسا ٣

 @@٠٫٨١٩ .إمكانية الدخول إلى وسائل التواصل االجتماعي في أي وقت عزز قيمتها لدينا ٤

 @@٠٫٨٤٦ .إمكانية التفاعل مع عمالئنا على الفور عزز من استخدامنا لوسائل التواصل االجتماعي ٥

 @@٠٫٨١٤ .واصل االجتماعي تتيح لنا  الوصول إلى عمالئنا المستهدفين مباشرةوسائل الت ٦

 @@٠٫٨٤٠ .أنشطة التواصل االجتماعي التسويقية سهل قياسها ٧

 . فأقل٠٫٠١عبارات دالة عند مستوى @@ 

، وهـو مـا يوضـح       )٠٫٠١(من الجدول السابق يتضح أن جميع العبارات دالـة عنـد مـستوى              

ان يلمكونة لفقرات المحور  تتمتـع بدرجـة صـدق عاليـة، تجعـل االسـتب      أن جميع الفقرات ا   

 . للتطبيق الميدانياصالح

وسـائل التواصـل    ل ات التـسويقية  سـتخدام االمحور العوامل التنظيمية التي تؤثر علـى        

 :االجتماعي في المؤسسات الخيرية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩١

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 معامالت ارتباط بنود المحور والدرجة الكلية لها ) ٦(جدول رقم 

 ت محور الدراسةفقرا م
معامل 
 االرتباط

 @@٠٫٦٢٩ .لدى المؤسسة سياسة اتصالية تحدد بدقة ما ينشر وما ال ينشر ١

 @@٠٫٥٢٤ .تمتلك اإلدارة العليا رؤية  لتنظيم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسة ٢

٣ 
اعي في صاغت اإلدارة العليا إستراتيجية منظمة الستخدام وسائل التواصل االجتم

 .المؤسسة
٠٫٦٣١@@ 

 @@٠٫٥٩٩ .حددت اإلدارة العليا  األهداف والمقاييس الستخدام وسائل التواصل االجتماعي ٤

 @@٠٫٤٦٦ .تم تزويد قسم وسائل التواصل االجتماعي بالموارد المناسبة لتحقيق أهدافه ٥

 @@٠٫٥٨٥ .اعيتم تحديد األدوار والمسؤوليات لكل تطبيق من تطبيقات التواصل االجتم ٦

 @@٠٫٥٦٨ .لدينا عقلية اإلعالم االجتماعي في جميع مستويات اإلدارة ٧

 @@٠٫٥٣٢ .موظفينا في كافة المستويات يدعمون استخدام وسائل االتصال االجتماعي ٨

 @@٠٫٦١٨ .تم منح مدير اإلعالم االجتماعي لدينا صالحية اتخاذ القرارات ٩

 @@٠٫٨١١ تأثير تطبيقنا  لالتصال االجتماعي  التسويقيلدينا مقاييس واضحة لتقييم  ١٠

 @@٠٫٦٢٠ .يمتلك قسم وسائل االتصال االجتماعي دليال لإلجراءات في كل مجاالت عمله ١١

 @@٠٫٧٥٧ الحصول على المعلومة القابلة للنشر منظم داخل المؤسسة ١٢

١٣ 
فرزها بالمعايير تم منح فريق التواصل االجتماعي صالحيات نشر المعلومات بعد 

 المعتمدة
٠٫٧١٥@@ 

١٤ 
يوجد مواد نظامية تلزم المختصين بالتفاعل اإليجابي وبشكل دائم في وسائل التواصل 

 االجتماعي
٠٫٦١٩@@ 

١٥ 
اعتمدت اإلدارة العليا خطة لتدريب وتأهيل المختصين في استخدام وسائل التواصل 

 .االجتماعي
٠٫٨٢٢@@ 

 @@٠٫٧٣٩ . مكتوبة حول وسائل تطوير األداء واستخدام الجديدلدى اإلدارة العليا رؤية ١٦

١٧ 
تدعم اإلدارة العليا في مؤسستنا المشاركة في الملتقيات المتخصصة باإلعالم 

 .االجتماعي باستمرار
٠٫٤٩٥@@ 

 . فأقل٠٫٠١عبارات دالة عند مستوى @@ 

، وهـو مـا يوضـح       )٠٫٠١(من الجدول السابق يتضح أن جميع العبارات دالـة عنـد مـستوى              

ان يأن جميع الفقرات المكونة لفقرات المحور  تتمتـع بدرجـة صـدق عاليـة، تجعـل االسـتب         

 .صالحة للتطبيق الميداني



 

 
١٩٢

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

وســائل التواصــل  ل ات التــسويقيةســتخداماالمحــور العوامــل البيئيــة التــي تــؤثر علــى    

 :االجتماعي في المؤسسات الخيرية

 ر والدرجة الكلية لهامعامالت ارتباط بنود المحو) ٧(جدول رقم 

 فقرات محور الدراسة م
معامل 
 االرتباط

 @@٠٫٦٥٩ .يمكن للمستفيدين اختيار خدمات مشابهة من مؤسسات أخرى بدون  صعوبة ١

 @@٠٫٤٩٨ .التنافس بين المؤسسات الخيرية في مجال نشاط مؤسستنا قوي ٢

٣ 
مستفيدين من خدمات  من الاًالخدمات البديلة في قطاع العمل الخيري تستقطب جزء

 .مؤسستنا
٠٫٦٢٩@@ 

٤ 
حصتهم من : للمانحين. (من أولويات مؤسستنا المحافظة على حصتنا من التبرعات

 ).المشروعات الخيرية
٠٫٦٤٣@@ 

 @@٠٫٧٢٥ .تزايد المؤسسات الخيرية التي تستخدم وسائل التواصل االجتماعي جعلنا نهتم بها ٥

٦ 
بتفعيل مشاهير وسائل التواصل االجتماعي وقادة تزايد اهتمام المؤسسات الخيرية 

 .الرأي في دعم مشروعاتها
٠٫٧٠٨@@ 

٧ 
تركز مؤسستنا على أوقات الذروة في اليوم واألسبوع والسنة لكل وسيلة من وسائل 

 .التواصل االجتماعي
٠٫٦٩٧@@ 

 @@٠٫٧٨٣ .ظهور فرص عمل عبر وسائل التواصل االجتماعي، تعزز قدرات المؤسسات الخيرية ٨

٩ 
ظهور مشاريع خيرية تم ابتكارها عبر وسائل التواصل االجتماعي زادت من اهتمامنا 

 .بهذه الوسائل
٠٫٨١٢@@ 

 . فأقل٠٫٠١عبارات دالة عند مستوى @@ 

، وهـو مـا يوضـح       )٠٫٠١(من الجدول السابق يتضح أن جميع العبارات دالـة عنـد مـستوى              

ان يتتمتـع بدرجـة صـدق عاليـة، تجعـل االسـتب      أن جميع الفقرات المكونة لفقرات المحور     

 . للتطبيق الميدانياصالح

 :ثبات األداةإجراءات 
ــاخ         للتحقــق مــن الثبــات لمفــردات محــاور الدراســة تــم اســتخدام معامــل ألفــا كرونب

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٣

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة ) ٨(جدول 

 محور الدراسة

معامل ثبات ألفا  عدد البنود
 كرونباخ

 ٠٫٨٤٣ ٧ درجة استخدام المؤسسات الخيرية لوسائل التواصل االجتماعي 
 ٠٫٨١٩ ٧ وسائل التواصل االجتماعياالستخدام التسويقي لنوع 

وسائل التواصل ل ات التسويقيةستخداماالالعوامل التقنية التي تؤثر على 
 االجتماعي

٧ 
٠٫٨١١ 

وسائل ل ات التسويقيةستخداماال التنظيمية التي تؤثر على العوامل
 التواصل االجتماعي

١٧ 
٠٫٨٧٥ 

وسائل التواصل ل ات التسويقيةستخدامااللعوامل البيئية التي تؤثر على ا
 االجتماعي

٩ 
٠٫٨٩٢ 

 ٠٫٩١٢ ١٠٣ معامل الثبات الكلي لجميع محاور الدراسة

ثبـــات جميـــع الدراســـة مرتفـــع، حيـــث  مـــن خـــالل النتـــائج الموضـــحة أعـــاله يتـــضح أن  

، كمـا بلـغ معامـل الثبـات       )٠٫٨٩٢،  ٠٫٨١١(تراوحت قيم معامل الثبات لمحـاور الدراسـة بـين           

، وهــي جميعهــا قــيم ثبــات مرتفعــة توضــح صــالحية أداة الدراســة للتطبيــق      )٠٫٩١٢(الكلــي 

 .الميداني

 :أساليب المعالجة اإلحصائية
ت التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديـد  لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانا   

 مـــن األســـاليب اإلحـــصائية المناســـبة باســـتخدام الحـــزم اإلحـــصائية للعلـــوم االجتماعيـــة  

Statistical Package for Social Sciences      والتـي يرمـز لهـا اختـصاراً بـالرمز )SPSS( ،

 :وتم استخدام المقاييس اإلحصائية التالية

يـــة للتعـــرف علـــى الخـــصائص الشخـــصية والوظيفيـــة  التكـــرارات والنـــسب المئو .١

 عينة الدراسة، وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي        لمؤسسات

 .تتضمنها أداة الدراسة
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ــتجابات      .٢ ــاض اســ ــاع أو انخفــ ــدى ارتفــ ــة مــ ــسابي وذلــــك لمعرفــ المتوســــط الحــ

ساسـية، مـع العلـم     الدراسة على كل عبارة من عبـارات متغيـرات الدراسـة األ      مؤسسات

 . بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون

 للتعـرف علـى مـدى    "Standard Deviation"تم اسـتخدام االنحـراف المعيـاري     .٣

 الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل      مؤسساتانحراف استجابات   

يالحــظ أن االنحــراف المعيــاري  محــور مــن المحــاور الرئيــسة عــن متوســطها الحــسابي، و    

ــارة مــن عبــارات متغيــرات         يوضــح التــشتت فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لكــل عب

الدراســــة، إلــــى جانــــب المحــــاور الرئيــــسة، فكلمــــا اقتربــــت قيمتــــه مــــن الــــصفر تركــــزت   

 .االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس

 .دراسةتم استخدام معامل االرتباط بيرسون، لقياس صدق أداة ال .٤

 .تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة .٥

) Independent Samples Test(للعينـات المـستقلة   ) ت(تـم اسـتخدام اختبـار     .٦

ــة الفــروق فــي اســتجابة       ــة الدراســة نحــو   مؤســساتوذلــك بهــدف التعــرف علــى دالل  عين

 .ئتين الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى فامحورها باختالف متغيراته

وذلـك بهـدف   ) One Way Anova(تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  .٧

 عينـة الدراسـة نحـو محورهـا بـاختالف      مؤسـسات التعرف على داللة الفروق فـي اسـتجابة       

 .متغيراتهم الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى أكثر من فئتين

ــار   .٨ ــيفيه(تـــم اســـتخدام اختبـ ــالح الفـــروق فـــي اســـتج  ) شـ ابات عينـــة لمعرفـــة صـ

الدراسة باختالف متغيراتهم الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلـى أكثـر مـن فئتـين، فـي                 

 .حالة إذا ما وضح وجود فروق من خالل اختبار تحليل التباين األحادي
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 :الدراسة عينةلمؤسسات والجمعيات ل الرئيسة السمات: ثانياً
 :نوع المؤسسة

  متغير نوع المؤسسة الدراسة وفقعينةتوزيع  )٩(جدول رقم 
 النسبة التكرار نوع المؤسسة

 ٢٥٫٢ ٢٩ مؤسسة مانحة

 ٧٤٫٨ ٨٦ جمعية خيرية

 %١٠٠ ١١٥ المجموع

، مـن   )%٧٤٫٨(مثـل مـا نـسبته       ت الدراسـة    عينـة من  ) ٨٦(يتضح من الجدول السابق أن      

 مؤسـسات مـن  ) ٢٩( الفئة األكبر في عينـة الدراسـة، فـي حـين أن     يالجمعيات الخيرية، وه 

 . الفئة األقل في عينة الدراسةيمؤسسات مانحة، وه )%٢٥٫٢(مثل ما نسبته تالعينة 

 :عمر المنظمة

  الدراسة وفق متغير عمر المنظمةعينةتوزيع  )١٠(جدول رقم 
 النسبة التكرار عمر المنظمة

 ١١٫٣ ١٣  سنوات٥أقل من 

 ٣٣٫٠ ٣٨ ١٠ إلى ٦من 

 ١٩٫١ ٢٢ ١٥ إلى ١١من 

 ١٣٫٠ ١٥ ٢٠ إلى ١٦من 

 ٢٣٫٥ ٢٧  فأكثر٢١

 %١٠٠ ١١٥ المجموع

، مــن )%٣٣(مثــل مــا نــسبته تمــن عينــة الدراســة ) ٣٨(يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن  

 الفئـة األكبـر فـي عينـة     ي سـنوات، وهـ  ١٠-٦تأسـست منـذ س  قد المنظمات محل الدراسة    

 ، مـن المؤسـسات    )%١٣(مثـل مـا نـسبته       ت العينـة    مؤسساتمن  ) ١٥(الدراسة، في حين أن     

 . الفئة األقل في عينة الدراسةي، وه سنوات٥أقل من تأسست منذ 

 :مجال عمل المؤسسة
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  الدراسة وفق متغير مجال عمل المؤسسةعينةتوزيع  )١١(جدول رقم 
 النسبة التكرار مجال عمل المؤسسة

 ٢٣٫٥ ٢٧ دعم مالي للجمعيات الخيرية التنفيذية

 ٢٣٫٥ ٢٧ جمعية بر

 ٤٫٣ ٥  واإلرشادتوعية

 ٢٫٦ ٣ الزواج 

 ٩٫٦ ١١ التنمية والحماية واالستشارات األسرية

 ٣٫٥ ٤ أيتام

 ١٫٧ ٢ صحية

 ١٢٫٢ ١٤ دعوة

 ١٣٫٠ ١٥ تعليم القرآن

 ٦٫١ ٧ لم تحدد تخصصها

 %١٠٠ ١١٥ المجموع

، مـن  )%٢٣٫٥(مثـل مـا نـسبته    تمـن عينـة الدراسـة    ) ٢٧(يتضح من الجـدول الـسابق أن     

فـــي الـــدعم المـــالي للجمعيـــات الخيريـــة التنفيذيـــة،  تخصـــصة مالمنظمـــات محـــل الدراســـة 

 األكبـر فـي عينـة الدراسـة، فـي        ئتـان  الف ا، وهمـ  جمعيات البر وتساوت تلك المؤسسات مع     

 تعمـل فـي المجـال       الجمعيـات ، مـن    )%١٫٧(مثل مـا نـسبته      ت العينة   مفرداتمن  ) ٢(حين أن   

 . الفئة األقل في عينة الدراسةيالصحي، وه

 :عدد الفروع

  الدراسة وفق متغير عدد الفروععينةتوزيع  )١٢(دول رقم ج
 النسبة التكرار عدد الفروع

 ٦٠٫٩ ٧٠ ال يوجد فروع

 ٢٠٫٩ ٢٤ ٣ إلى ١من 

 ١٠٫٤ ١٢ ٦ إلى ٤من 

 ٧٫٨ ٩  فروع فأكثر ٧

 %١٠٠ ١١٥ المجموع
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، مـن  )%٦٠٫٩(مثـل مـا نـسبته    تمـن عينـة الدراسـة    ) ٧٠(يتضح من الجـدول الـسابق أن        

 الفئة األكبر في عينة الدراسـة، فـي   ينظمات محل الدراسة ليس لديها فروع أخرى، وه   الم

 ٧ مــن ا، مــن المؤســسات لــديه )%٧٫٨(مثــل مــا نــسبته  ت العينــة مفــرداتمــن ) ٩(حــين أن 

 . الفئة األقل في عينة الدراسةيفروع فأكثر، وه

 :مكان إجراء أنشطة وسائل التواصل االجتماعي

 ع وفق متغير مكان إجراء أنشطة وسائل التواصل االجتماعيتوزيال )١٣(جدول رقم 
 النسبة التكرار مكان إجراء أنشطة وسائل التواصل االجتماعي

 ٤١٫٧ ٤٨ داخل المؤسسة

 ٥٫٢ ٦ ).منفذ خارجي(خارج المؤسسة 

 ٥٣٫٠ ٦١ .داخل وخارج المؤسسة

 %١٠٠ ١١٥ المجموع

، مــن )%٥٣(مثــل مــا نــسبته  تســة مــن عينــة الدرا ) ٦١(يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن   

 يالمنظمــات محــل الدراســة تــتم أنــشطة وســائل التواصــل داخــل وخــارج المؤســسة، وهــ  

، مــن )%٥٫٢(مثــل مــا نــسبته تمــن العينــة ) ٦(الفئــة األكبــر فــي عينــة الدراســة، فــي حــين أن  

، )منفـذ خـارجي   (المؤسسات تجري أنشطة وسائل التواصل االجتماعي خارج المؤسسة         

 .األقل في عينة الدراسة الفئة يوه

 :عدد الموظفين العاملين في مجال وسائل التواصل االجتماعي: سادساً
  الدراسة وفق متغيرعينةتوزيع  )١٤(جدول رقم 

  عدد الموظفين العاملين في مجال وسائل التواصل االجتماعي
 النسبة التكرارعدد الموظفين العاملين في مجال وسائل التواصل االجتماعي

٨٥٫٢ ٩٨ ٣-١ 

١٠٫٤ ١٢ ٦-٤ 

 ٤٫٣ ٥  فأكثر٧

 %١٠٠ ١١٥ المجموع
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، مـن   )%٨٥٫٢(مثـل مـا نـسبته       تمـن عينـة الدراسـة       ) ٩٨(يتضح من الجدول السابق أن      

ــن     ــا مـ ــل بهـ ــة يعمـ ــل الدراسـ ــات محـ ــل    ٣-١المنظمـ ــائل التواصـ ــال وسـ ــي مجـ ــوظفين فـ  مـ

مثل مـا نـسبته   ت العينة من) ٥( الفئة األكبر في عينة الدراسة، في حين أن          ياالجتماعي، وه 

 مــوظفين فــأكثر فــي مجــال وســائل التواصــل   ٧، مــن المؤســسات يعمــل بهــا مــن   )%٤٫٣(

 . الفئة األقل في عينة الدراسةياالجتماعي وه

 :اإلدارة التي تشرف على استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 توزيع وفق متغير اإلدارة التي تشرف ال )١٥(جدول رقم 

 ل التواصل االجتماعيعلى استخدام وسائ
مسمى اإلدارة التي تشرف على استخدام وسائل التواصل 

 االجتماعي
 النسبة التكرار

 ٨٣٫٥ ٩٦ العالقات العامة واإلعالم

 ٠٫٩ ١ التسويق

 ٨٫٧ ١٠ التواصل االجتماعي

 ١٫٧ ٢ تنمية الموارد المالية

 ٥٫٢ ٦ لم تحدد اإلدارة المختصة

 %١٠٠ ١١٥ المجموع

، مـن   )%٨٣٫٥(مثـل مـا نـسبته       تمـن عينـة الدراسـة       ) ٩٦(الجدول السابق أن    يتضح من   

 مــسمى اإلدارة التــي تــشرف علــى اســتخدام وســائل التواصــل   ؛المنظمــات محــل الدراســة 

 الفئـة األكبـر فـي عينـة الدراسـة، فـي حـين               ي، وه )العالقات العامة واإلعالم  (االجتماعي هو   

مــسمى اإلدارة التـــي تـــشرف علـــى اســـتخدام  ، )%٠٫٩(مثـــل مـــا نـــسبته تمــن العينـــة  ) ١(أن 

 . الفئة األقل في عينة الدراسةي، وه)التسويق(وسائل التواصل االجتماعي  بها 
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 :المنطقة الجغرافية

  الدراسة وفق المنطقة الجغرافيةعينةتوزيع  )١٦(جدول رقم 
 النسبة التكرار المنطقة الجغرافية

 ٢٤٫٣ ٢٨ ).لمنورةمكة المكرمة، المدينة ا(المناطق الغربية 

 ٣٨٫٣ ٤٤ ).الرياض، القصيم، حائل(المناطق الوسطى  

 ٤٫٣ ٥ )الحدود الشمالية، الجوف، تبوك(المناطق الشمالية 

 ٢٢٫٦ ٢٦ ).الباحة، عسير، نجران، جازان(المناطق الجنوبية 

 ١٠٫٤ ١٢ المناطق الشرقية 

 %١٠٠ ١١٥ المجموع

، مـن   )%٣٨٫٣(مثـل مـا نـسبته       تمـن عينـة الدراسـة       ) ٤٤(يتضح من الجدول السابق أن      

 ي، وهــ)الريــاض، القــصيم، حائــل( توجــد فــي المنــاطق الوســطى  ؛المنظمــات محــل الدراســة

مثـــل مـــا نـــسبته ت العينـــة مفـــرداتمـــن ) ٥(الفئــة األكبـــر فـــي عينـــة الدراســـة، فـــي حــين أن   

، )الحــدود الــشمالية، الجــوف، تبــوك(شمالية ، مــن المؤســسات توجــد بالمنطقــة الــ)%٤٫٣(

 . الفئة األقل في عينة الدراسةيوه

 : نتائج الدراسة
ــة  االجتمــاعي وســائل التواصــل  : أوالً ــي تــستخدمها المؤســسات الخيري  ألغــراض الت

 :تسويقية

 ألغـــراض للتعـــرف علـــى وســـائل التواصـــل التـــي تـــستخدمها المؤســـسات الخيريـــة       

لتكـرارات والنـسب المئويـة والمتوسـطات واالنحرافـات          ، قام الباحث بحساب ا    تسويقية

المعيارية لعبارات محور وسائل التواصل التـي تـستخدمها المؤسـسات الخيريـة، وجـاءت               

 :النتائج كما يوضحها الجدول التالي
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  )١٧(جدول رقم 

 التي تستخدمها  االجتماعي الدراسة على عبارات وسائل التواصلعينةاستجابات 

  مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة ألغراض خيريةريةالمؤسسات الخي
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 ٢ ٤٢ ٢٩ ١٤ ٨ ٦ ٦ ٧ ٣ ك
 

 تويتر

 % ٢٥٫٢٣٦٫٥ ١٢٫٢ ٧٫٠ ٥٫٢ ٥٫٢ ٦٫١ ٢٫٦ 

٦٫٢٨ 

 

٢٫٠١١ 

 
١ 

 ١ ٢٥ ١٣ ١٨ ٨ ٥ ٤ ١٣ ٢٩ ك
 

فيسبوك
  % ٢١٫٧ ١٥٫٧١١٫٣ ٧٫٠ ٤٫٣ ٣٫٥ ٢٥٫٢١١٫٣ 

٤٫٥٧ 

  

٢٫٧٧٢ 

  
٢ 

 ١٧ ١٤ ١٩ ٩ ٦ ٢ ١٢ ٣٦ ك
٤ 

 

إنستغرا
 م
  

% 
١٤٫٨ ١٦٫٥١٢٫٢ ٧٫٨ ٥٫٢ ١٫٧ ٣١٫٣١٠٫٤ 

٤٫٢٠ 

  

٢٫٧٣٤ 

  ٣ 

 ٣ ١٥ ١١ ١٧ ٥ ٩ ٧ ٢٩ ٢٢ ك
 

 يوتيوب

  % ١٣٫٠ ١٤٫٨٩٫٦ ٤٫٣ ٧٫٨ ٦٫١ ٢٥٫٢ ١٩٫١ 

٤٫٠١ 

  

٢٫٥٣٦ 

  
٤ 

 ١٥ ١٠ ١٦ ٤ ٢ ١ ٨ ٥٩ ك
٦ 

 

قوقل 
 بلس

  
% 

١٣٫٠ ١٣٫٩٨٫٧ ٣٫٥ ١٫٧ ٠٫٩ ٥١٫٣٧٫٠ 

٣٫٤١ 

  

٢٫٨٤٤ 

  ٥ 

 ٤ ٨ ١٧ ٥ ٣ ٢ ١٠ ٦٦ ك
٥ 

 

سناب 
 شات

  
% 

٣٫٥ ١٤٫٨٧٫٠ ٤٫٣ ٢٫٦ ١٫٧ ٥٧٫٤٨٫٧ 

٢٫٧٧ 

  

٢٫٤٢٨ 

  ٦ 

 ٦ ٤ ٢٠ ٣ ٣ ١ ٧ ٧١ ك

٧
لينكد إن

% ٥٫٢ ١٧٫٤٣٫٥ ٢٫٦ ٢٫٦ ٠٫٩ ٦١٫٧٦٫١ 

٢٫٤٦٠ ٢٫٧٠ 
٧ 

  ٢٫٠٥٣ ٣٫٩٩ المتوسط العام

 )٨٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠١

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

م وســائل ستخدتــ المؤســسات والجمعيــات الخيريــة مــن الجــدول الــسابق يتــضح أن  

ــام       ــطة، حيــــث بلــــغ المتوســــط العــ ــة متوســ ــام بدرجــ ــاعي بــــشكل عــ التواصــــل االجتمــ

الستجاباتهم حول مدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي المذكورة فـي أداة البحـث      

 العينــة لهــذه مؤســسات وجمعيــات مــا يبــين أن درجــة اســتخدام ذلــك، و)٨٫٠٠ مــن ٣٫٩٩(

 التواصــل االجتمــاعي التــي تــستخدم مــن الوســائل متوســطة، كمــا يتــضح أن أكثــر وســائل

 : على النحو التالي عينة الدراسة كانتمنظماتقبل 

  .)٨٫٠٠ من ٦٫٢٨(بمتوسط  تويتر .١

 .)٨٫٠٠ من ٤٫٥٧(بمتوسط فيسبوك  .٢

   .)٨٫٠٠ من ٤٫٢٠(بمتوسط إنستغرام  .٣

 ).٨٫٠٠ من ٢٫٨٠(، بمتوسط )اللينكد إن(وفي المرتبة األخيرة جاء 

 :وسائل التواصل االجتماعيل مات التسويقيةاالستخدانوع : ثانياً

 ومـــدى ،وســـائل التواصـــل االجتمـــاعيل االســـتخدامات التـــسويقيةنـــوع علـــى للتعـــرف 

 حــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة والمتوســــطات واالنحرافــــات   تــــم ا،اســــتخدامه

 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي،محورالالمعيارية لعبارات 



 

 
٢٠٢

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

 )١٨(جدول رقم 

وسائل التواصل ل االستخدامات التسويقية الدراسة على عبارات نوع عينةاستجابات 

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة االجتماعي 
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 ٥٥ ٤٥ ٣ ١٢  ك

١ 
 

ة باسم رسائل متعلق
مثل األخبار، : (المؤسسة

معلومات وحقائق، إعالنات عن 
شعار المؤسسة، برامج 
  )المسؤولية االجتماعية

% 

 ٤٧٫٨ ٣٩٫١ ٢٫٦ ١٠٫٤
٤٫٢٤ 

  

٠٫٩٣٣
  

١ 

 ٤٥ ٥١ ٣ ١٦  ك

٢ 
 

رسائل تعريفية بالمنتجات 
مثال : (الخيرية والخدمات

معلومات عن المنتج أو الخدمة، 
 إطالق منتج أو إعالنات تعريفية،

خدمة جديدة ، آراء حول المنتج 
  )أو الخدمة

% 

 ٤٤٫٣٣٩٫١ ١٣٫٩٢٫٦ 

٤٫٠٩ 

  

٠٫٩٨٧
  

٢ 

 ٤١ ٤١ ٤ ٢٩  ك

٣ 
 

مثال إعالنات : (رسائل ترويجية
طلب تمويل مشروعات خيرية، 

دعوة المستفيدين لطلب 
الخدمات، إشهار شعار 

  )المؤسسة

%  

٣٥٫٧٣٥٫٧ ٢٥٫٢٣٫٥
٣٫٨٢ 

  

١٫١٧٤ 

  
٣ 

 ٧ ٢٨ ٤٦ ٤ ٣٧  ك
 

مثل نشر قيم : (رسائل تثقيفية
 ٤٠٫٠٢٤٫٣ ٣٢٫٢٣٫٥  %  )العمل الخيري

٣٫٥٧ 

  

١٫١٧٨ 

  
٤ 

 ٢٦ ٤٠ ٣ ٤٦  ك

٥ 
 

مثال اإلجابة : (رسائل تفاعلية
على تساؤالت العمالء، 

مشاركة التجارب، التعليق، 
  )رسائل طريفة

% 
 ٣٤٫٨٢٢٫٦ ٤٠٫٠٢٫٦ 

٣٫٤٠ 

  

١٫٢٢٧ 

  
٥ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٣

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
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 ٦ ٢٢ ٣٩ ٤ ٥٠  ك
 

مثال معلومات : (رسائل تعليمية
 ٣٣٫٩١٩٫١ ٤٣٫٥٣٫٥  %  )عامة، تعليم المجتمع

٣٫٢٩ 

  

١٫٢١٢ 

  
٦ 

 ١٤ ٣٢ ٤ ٦٥  ك

٤ 

مثال : (رسائل تحفيزية
 ٢٧٫٨١٢٫٢ ٥٦٫٥٣٫٥  % )مسابقات، ألعاب، جوائز

١٫١٥٨ ٢٫٩٦ 
٧ 

 ٠٫٧٦٩ ٣٫٦٢ عامالمتوسط ال

 )٥٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 

 ة عينة الدراسة موافق   المؤسسات والجمعيات الخيرية  من الجدول السابق يتضح أن      

، حيـث بلـغ     وسائل التواصـل االجتمـاعي    االستخدامات التسويقية ل  نوع  بدرجة كبيرة على    

ة الرابعــة مــن فئــات  ، وهــو المتوســط الــذي يقــع فــي الفئــ  )٥٫٠٠ مــن ٣٫٦٢(المتوســط العــام 

، والتي تشير إلى أن خيـار موافقـة عينـة الدراسـة علـى      )٤٫٢٠-٣٫٤١(المقياس الخماسي من   

 .في أداة الدراسة) كبيرة( محورالعبارات 

وسـائل التواصـل    ل االسـتخدامات التـسويقية   كما يتبين مـن الجـدول الـسابق أن أكثـر            

  :يهاالجتماعي 

ألخبــار، معلومــات وحقــائق، إعالنــات مثــل ا: (رســائل متعلقــة باســم المؤســسة .١

 .)٥٫٠٠ من ٤٫٢٤(، بمتوسط )عن شعار المؤسسة، برامج المسؤولية االجتماعية

 أو المنــتج عــن معلومــات مــثال: (والخــدمات الخيريــة بالمنتجــات تعريفيــة رســائل .٢

 ،)الخدمــة أو المنــتج حــول آراء ، جديــدة خدمــة أو منــتج إطــالق تعريفيــة، إعالنــات الخدمــة،

 .)٥٫٠٠ من ٤٫٠٩ (بمتوسط



 

 
٢٠٤

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

 دعــــوة خيريــــة، مــــشروعات تمويــــل طلــــب إعالنــــات مــــثال: (ترويجيــــة رســــائل .٣

 .)٥٫٠٠ من ٣٫٨٢(بمتوسط ) المؤسسة شعار إشهار الخدمات، لطلب المستفيدين

، بمتوسط  ))مثال مسابقات، ألعاب، جوائز   : (رسائل تحفيزية ( وأقل هذه األشكال هو     

 ).٥٫٠٠ من ٢٫٩٦(

 فـي  االجتمـاعي  التواصل وسائلل ات التسويقية ستخدامرة في اال  مؤثال العوامل: ثالثاً

 :الخيرية المؤسسات

 :العوامل التقنية

وســـائل ل االســـتخدامات التـــسويقيةللتعـــرف علـــى العوامـــل التقنيـــة التـــي تـــؤثر علـــى   

حــساب التكــرارات والنــسب المئويــة   تــم التواصــل االجتمــاعي فــي المؤســسات الخيريــة   

 وجاءت النتـائج كمـا   ،لمعيارية لعبارات محور العوامل التقنية  والمتوسطات واالنحرافات ا  

 :يوضحها الجداول التالية

 )١٩(جدول رقم 

ات ستخداماال الدراسة على عبارات العوامل التقنية التي تؤثر على مؤسساتاستجابات 

 وسائل التواصل االجتماعي مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةل التسويقية
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 ١ ٧٧ ٣٨ ٠ ٠ ٠ ك
 

وسائل التواصل االجتماعي 
 ٣٣٫٠٦٧٫٠ ٠ ٠ ٠ %  سهلة االستخدام بالنسبة لنا

٤٫٦٧ 

  

٠٫٤٧٢ 

  
١ 

 ٦٥ ٤٦ ٠ ٤ ٠ ك
٤ 

 

 إمكانية الدخول إلى وسائل
التواصل االجتماعي في أي وقت 

 .عزز قيمتها لدينا
% 

٤٠٫٠٥٦٫٥ ٠ ٣٫٥ ٠
٤٫٥٠ 

  

٠٫٦٨٠
  ٢ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٥

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
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 ٦٠ ٥٠ ١ ٣ ١ ك
٢ 

 

وسائل التواصل االجتماعي 
سهلة االستخدام بالنسبة 

  لجمهورنا
% 

٤٣٫٥٥٢٫٢ ٠٫٩ ٢٫٦ ٠٫٩ 

٤٫٤٣ 

  

٠٫٧٢٧
  ٣ 

 ٥٧ ٥٠ ٠ ٨ ٠ ك
٥ 

 

 إمكانية التفاعل مع عمالئنا
على الفور عزز من استخدامنا 
 لوسائل التواصل االجتماعي

% ٠ 
٤٣٫٥٤٩٫٦ ٠ ٧٫٠ 

٤٫٣٦ 

  

٠٫٨٠٨
  ٤ 

 ٤٨ ٥٨ ٠ ٨ ١ ك
٦ 

 

وسائل التواصل االجتماعي تتيح 
لنا  الوصول إلى عمالئنا 
 المستهدفين مباشرة

% 
٥٠٫٤٤١٫٧ ٠ ٧٫٠ ٠٫٩ 

٤٫٢٥ 

  

٠٫٨٤٦
  ٥ 

 ٧ ٤٤ ٥٦ ٤ ١١ ٠ ك
 

تواصل االجتماعي أنشطة ال
٤٨٫٧٣٨٫٣ ٣٫٥ ٩٫٦ ٠ % التسويقية سهل قياسها

٤٫١٦ 

  

٠٫٨٨٤
  

٦ 

 ٤٧ ٥٠ ١ ١٥ ٢ ك

٣ 

استخدامنا وسائل التواصل 
االجتماعي مبني على معرفة 
 بدرجة استخدام جمهورنا لها

% 
٤٣٫٥٤٠٫٩ ١٣٫٠٠٫٩ ١٫٧ 

١٫٠٤٨ ٤٫٠٩ 
٧ 

 ٠٫٥٦٣ ٤٫٣٥ المتوسط العام

 )٥٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 

 ة عينة الدراسة موافق   المؤسسات والجمعيات الخيرية  من الجدول السابق يتضح أن      

وســائل التواصــل  ل االســتخدامات التــسويقية العوامــل التقنيــة التــي تــؤثر علــى   بــشدة علــى 

مــن  ٤٫٣٥ (ا، حيــث بلــغ المتوســط العــام لموافقتهــ   االجتمــاعي فــي المؤســسات الخيريــة  

، وهــو المتوســط الــذي يقــع فــي الفئــة الخامــسة مــن فئــات المقيــاس الخماســي مــن       )٥٫٠٠

 العوامـل   ، والتي تشير إلى أن خيار موافقة عينـة الدراسـة علـى عبـارات محـور                )٥٫٠٠-٤٫٢١(

 .في أداة الدراسة) موافق بشدة (التقنية تشير إلى



 

 
٢٠٦

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

االسـتخدامات  ي تـؤثر علـى   أكثر العوامل التقنية التـ كما يتبين من الجدول السابق أن  

  :ي هوسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيريةل التسويقية

 .)٥٫٠٠ من ٤٫٦٧( االستخدام بمتوسط سهولة .١

 . )٥٫٠٠ من ٤٫٥٠( بمتوسط وقت أي في إمكانية .٢

 . )٥٫٠٠ من ٤٫٤٣( بمتوسط رجمهولل بالنسبة االستخدامسهولة  .٣

جمهــور ال علــى معرفــة درجــة اســتخدام  م المبنــيســتخدااالوأقــل هــذه العوامــل هــي  

 ).٥٫٠٠ من ٤٫٠٩(لكل منصة تواصل اجتماعي بمتوسط 

  :العوامل التنظيمية

وســائل ل االســتخدامات التــسويقيةللتعــرف علــى العوامــل التنظيميــة التــي تــؤثر علــى    

حــساب التكــرارات والنــسب المئويــة   تــم التواصــل االجتمــاعي فــي المؤســسات الخيريــة   

 وجـاءت النتـائج     ،نحرافات المعياريـة لعبـارات محـور العوامـل التنظيميـة          والمتوسطات واال 

 :كما يوضحها الجدول التالي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٧

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 ) ٢٠(جدول رقم 

ات ستخداماال  الدراسة على عبارات العوامل التنظيمية التي تؤثر علىعينةاستجابات 

 وسائل التواصل االجتماعي مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةل التسويقية
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 ٢٧ ٦٠ ١ ٢٠ ٧ ك

٨ 
 

موظفينا في كافة 
المستويات يدعمون 

استخدام وسائل االتصال 
 .االجتماعي

% 
٢٣٫٥ ٥٢٫٢ ٠٫٩ ١٧٫٤ ٦٫١ 

٣٫٧٠ 

  

١٫١٨٦ 

  
١ 

 ٢٥ ٦٣ ١ ١٦ ١٠ ك
٩ 

 

تم منح مدير اإلعالم 
االجتماعي لدينا صالحية 

 اتخاذ القرارات
% 

٥٤٫٨٢١٫٧ ٠٫٩ ١٣٫٩ ٨٫٧ 

٣٫٦٧ 

  

١٫٢١٢ 

  ٢ 

 ٣١ ٥١ ١ ٢٦ ٦ ك

١٣ 

 

تم منح فريق التواصل 
االجتماعي صالحيات نشر 

المعلومات بعد فرزها 
 بالمعايير المعتمدة

% 
٢٧٫٠ ٤٤٫٣ ٠٫٩ ٢٢٫٦ ٥٫٢ 

٣٫٦٥ 

  

١٫٢٤٣ 

  
٣ 

 ٣٥ ٤٥ ٢ ٢٦ ٧ ك
١ 

 

لدى المؤسسة سياسة 
اتصالية تحدد بدقة ما ينشر 

 وما ال ينشر
% 

٣٠٫٤ ٣٩٫١ ١٫٧ ٢٢٫٦ ٦٫١ 

٣٫٦٥ 

  

١٫٢٩١ 

  ٤ 

 ٢٥ ٥٦ ١ ٢٧ ٦ ك
١٢ 

 

الحصول على المعلومة 
القابلة للنشر منظم داخل 

 المؤسسة
% 

٤٨٫٧٢١٫٧ ٢٣٫٥٠٫٩ ٥٫٢ 

٣٫٥٨ 

  

١٫٢١٤ 

  ٥ 

 ٢٨ ٤٩ ٣ ٢٥ ١٠ ك

١٧ 

 

تدعم اإلدارة العليا في 
مؤسستنا المشاركة في 

الملتقيات المتخصصة 
باإلعالم االجتماعي 

 باستمرار

% 

٢٤٫٣ ٤٢٫٦ ٢٫٦ ٢١٫٧ ٨٫٧ 

٣٫٥٢ 

  

١٫٣٠٧ 

  
٦ 



 

 
٢٠٨

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د
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 ٢٥ ٥١ ٢ ٢٨ ٩ ك

٥ 
 

تم تزويد قسم وسائل 
التواصل االجتماعي 

بالموارد المناسبة لتحقيق 
 أهدافه

% 
٢١٫٧ ٤٤٫٣ ٢٤٫٣١٫٧ ٧٫٨ 

٣٫٤٨ 

  

١٫٢٨٧ 

  
٧ 

 ٢٠ ٥٥ ١ ٢٩ ١٠ ك
٧ 
 

لدينا عقلية اإلعالم 
االجتماعي في جميع 
 مستويات اإلدارة

% 
٤٧٫٨١٧٫٤ ٢٥٫٢٠٫٩ ٨٫٧ 

٣٫٤٠ 

  

١٫٢٧٦ 

  ٨ 

 ٢٧ ٤١ ٥ ٣٠ ١٢ ك

٢ 
 

تمتلك اإلدارة العليا رؤية  
لتنظيم استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي في 
 المؤسسة

% 
٣٥٫٧٢٣٫٥ ٤٫٣ ٢٦٫١ ١٠٫٤ 

٣٫٣٦ 

  

١٫٣٦٥ 

  
٩ 

 ٢٢ ٤٩ ١ ٣٢ ١١ ك

٦ 
 

تم تحديد األدوار 
والمسؤوليات لكل تطبيق 

من تطبيقات التواصل 
 االجتماعي

% 
١٩٫١ ٤٢٫٦ ٢٧٫٨٠٫٩ ٩٫٦ 

٣٫٣٤ 

  

١٫٣٢٤ 

  
١٠ 

 ٢٣ ٤٥ ٣ ٣٠ ١٤ ك

١٤ 

 

وجد مواد نظامية تلزم ت
المختصين بالتفاعل 

كل دائم في اإليجابي وبش
وسائل التواصل 
 االجتماعي

% 

٢٠٫٠ ٣٩٫١ ٢٫٦ ٢٦٫١ ١٢٫٢ 

٣٫٢٩ 

  

١٫٣٦٩ 

  
١١ 

 ٢١ ٤٤ ٢ ٣٤ ١٤ ك

٤ 
 

حددت اإلدارة العليا  
األهداف والمقاييس 
الستخدام وسائل 
  التواصل االجتماعي

% 
٣٨٫٣١٨٫٣ ٢٩٫٦١٫٧ ١٢٫٢ 

٣٫٢١ 

  

١٫٣٦٧ 

  
١٢ 

 ١٠ ١٥ ٥٠ ٣ ٣٤ ١٣ ك

 

قاييس واضحة لدينا م
 ١٣٫٠ ٤٣٫٥ ٢٩٫٦٢٫٦ ١١٫٣ %لتقييم تأثير تطبيقنا  

٣٫١٧ 

  

١٫٣٠٠ 

  
١٣ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٩

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
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لالتصال االجتماعي 
  التسويقي

 ٢١ ٤٠ ٢ ٣٦ ١٦ ك

٣ 
 

صاغت اإلدارة العليا 
إستراتيجية منظمة 
الستخدام وسائل 

التواصل االجتماعي في 
 .المؤسسة

% 

٣٤٫٨١٨٫٣ ١٫٧ ٣١٫٣ ١٣٫٩ 

٣٫١٢ 

  

١٫٣٩٦ 

  
١٤ 

 ١٧ ٣٨ ٤ ٤٣ ١٣ ك

١٥ 

 

اعتمدت اإلدارة العليا 
خطة لتدريب وتأهيل 

المختصين في استخدام 
وسائل التواصل 
 االجتماعي

% 

١٤٫٨ ٣٣٫٠ ٣٧٫٤٣٫٥ ١١٫٣ 

٣٫٠٣ 

  

١٫٣٢٨ 

  
١٥ 

 ١٣ ٤٥ ٤ ٣٦ ١٧ ك

١١ 

 

يمتلك قسم وسائل 
االتصال االجتماعي دليال 

لإلجراءات في كل 
 مجاالت عمله

% 
١١٫٣ ٣٩٫١ ٣٫٥ ١٤٫٨٣١٫٣ 

٣٫٠١ 

  

١٫٣٢٨ 

  
١٦ 

 ٢٠ ٣١ ٤ ٤٧ ١٣ ك

١٦ 

لدى اإلدارة العليا رؤية 
مكتوبة حول وسائل 

تطوير األداء واستخدام 
 .الجديد

% 
١٧٫٤ ٢٧٫٠ ٤٠٫٩٣٫٥ ١١٫٣ 

١٫٣٥٧ ٢٫٩٨ 

١٧ 

  ٠٫٩٧٣ ٣٫٣٦ المتوسط العام

 )٥٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 

 ة عينة الدراسة محايدالمؤسسات والجمعيات الخيريةمن الجدول السابق يتضح أن 

وســائل ل االســتخدامات التــسويقيةالعوامــل التنظيميــة التــي تــؤثر علــى   علــى افــي موافقتهــ



 

 
٢١٠

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

 ٣٫٣٦ (ا، حيث بلغ المتوسط العـام لموافقتهـ       التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيرية    

 يقــع فــي الفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي مــن     ، وهــو المتوســط الــذي )٥٫٠٠مــن 

 العوامـل   ، والتي تشير إلى أن خيار موافقة عينـة الدراسـة علـى عبـارات محـور                )٣٫٤٠-٢٫٦١(

 .في أداة الدراسة) ال أعلم (التنظيمية تشير إلى

ــا يتبــــين مــــن الجــــدول الــــسابق أن   أكثــــر العوامــــل التنظيميــــة التــــي تــــؤثر علــــى   كمــ

  :ي هوسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيريةل تسويقيةاالستخدامات ال

 االجتمـاعي   التواصـل سـتخدام وسـائل     ال فـي كافـة المـستويات        ينموظفدعم ال  .١

 .)٥٫٠٠ من ٣٫٧٠(بمتوسط 

 االجتمــاعي  التواصــل  تطبيقــات  مــن تطبيــق  لكــل  والمــسؤوليات  األدوار تحديــد .٢

 . )٥٫٠٠ من ٣٫٦٧(بمتوسط 

 بالمعـايير  فرزهـا  بعـد  المعلومـات  نـشر  صـالحيات  مـاعي االجت التواصل فريق منح .٣

 . )٥٫٠٠ من ٣٫٦٥( بمتوسط المعتمدة

اإلدارة العليــا حــول وســائل تطــوير  لــدى  رؤيــة مكتوبــة وجــودوأقــل هــذه العوامــل هــي  

 ).٥٫٠٠ من ٢٫٩٨(تواصل اجتماعي بمتوسط وسائل األداء واستخدام جديد 

 :العوامل البيئية

وسائل التواصل ل االستخدامات التسويقيةئية التي تؤثر على للتعرف على العوامل البي   

حـساب التكـرارات والنـسب المئويـة        تم   الخيرية    والجمعيات االجتماعي في المؤسسات  

 وجـاءت النتـائج كمـا       ،والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات محور العوامل البيئية      

 :يوضحها الجدول التالي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١١

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 )٢١(جدول رقم 

ات ستخداماال   الدراسة على عبارات العوامل البيئية التي تؤثر علىعينة استجابات 

 وسائل التواصل االجتماعي مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةل التسويقية
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 ٤٦ ٥١ ٢ ١٤ ٢ ك

٦ 
 

تزايد اهتمام المؤسسات 
الخيرية بتفعيل مشاهير وسائل 
التواصل االجتماعي وقادة الرأي 

 .في دعم مشروعاتها
% 

٤٤٫٣٤٠٫٠ ١٫٧ ١٢٫٢ ١٫٧ 

٤٫٠٩ 

  

١٫٠٣١ 

  
١ 

 ٤٥ ٥١ ٢ ١٥ ٢ ك
٥ 

 

تزايد المؤسسات الخيرية التي 
تستخدم وسائل التواصل 
 االجتماعي جعلنا نهتم بها

% 
٤٤٫٣٣٩٫١ ١٣٫٠١٫٧ ١٫٧ 

٤٫٠٦ 

  

١٫٠٤٥ 

  ٢ 

 ٤١ ٥٦ ٣ ١٣ ٢ ك

٩ 
 

ظهور مشاريع خيرية تم 
ابتكارها عبر وسائل التواصل 
االجتماعي زادت من اهتمامنا 

 بهذه الوسائل
% 

٤٨٫٧٣٥٫٧ ٢٫٦ ١١٫٣ ١٫٧
٤٫٠٥ 

  

٠٫٩٩٩
  

٣ 

 ٤١ ٥١ ٤ ١٨ ١ ك
٢ 

 

التنافس بين المؤسسات 
ل نشاط الخيرية في مجا

 مؤسستنا قوي
% 

٤٤٫٣٣٥٫٧ ١٥٫٧٣٫٥ ٠٫٩
٣٫٩٨ 

  

١٫٠٥١ 

  ٤ 

 ٣٨ ٥٤ ٧ ١٥ ١ ك
١ 

 

يمكن للمستفيدين اختيار 
خدمات مشابهة من مؤسسات 

 أخرى بدون  صعوبة
% 

٤٧٫٠٣٣٫٠ ١٣٫٠٦٫١ ٠٫٩ 

٣٫٩٨ 

  

١٫٠٠٠ 

  ٥ 

 ٣٩ ٥٤ ٢ ١٨ ٢ ك

٧ 
 

تركز مؤسستنا على أوقات 
األسبوع الذروة في اليوم و

والسنة لكل وسيلة من وسائل 
 التواصل االجتماعي

% 
٤٧٫٠٣٣٫٩ ١٥٫٧١٫٧ ١٫٧

٣٫٩٦ 

  

١٫٠٧١ 

  
٦ 

 ٧ ١٫٠٥٤ ٣٫٩٠ ٣٥ ٥٥ ٤ ٢٠ ١ كظهور فرص عمل عبر وسائل  ٨



 

 
٢١٢

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د
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التواصل االجتماعي، تعزز 
 قدرات المؤسسات الخيرية

% 
٤٧٫٨٣٠٫٤ ١٧٫٤٣٫٥ ٠٫٩     

 ٣٦ ٤٩ ٨ ١٩ ٣ ك

٤ 
 

من أولويات مؤسستنا 
المحافظة على حصتنا من 

حصتهم : للمانحين. (التبرعات
 )من المشروعات الخيرية

% 
٤٢٫٦٣١٫٣ ١٦٫٥٧٫٠ ٢٫٦ 

٣٫٨٣ 

  

١٫١٢٣ 

  
٨ 

 ٢٩ ٥٢ ٨ ٢٤ ٢ ك

٣ 

الخدمات البديلة في قطاع 
العمل الخيري تستقطب جزءً 
من المستفيدين من خدمات 

 مؤسستنا
% 

٤٥٫٢٢٥٫٢ ٢٠٫٩٧٫٠ ١٫٧ 

١٫١١٤ ٣٫٧١ 

٩ 

  ٠٫٧٣١ ٣٫٩٥ المتوسط العام

 )٥٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 

 ة عينة الدراسة موافق   المؤسسات والجمعيات الخيرية  من الجدول السابق يتضح أن      

وسـائل التواصـل االجتمـاعي    ل االستخدامات التـسويقية على العوامل البيئية التي تؤثر على      

ــة، حيــث بلــغ المتوســط العــام لموافقتهــ    فــي  ، وهــو )٥٫٠٠ مــن ٣٫٩٥ (االمؤســسات الخيري

، والتـي   )٤٫٢٠-٣٫٤١(المتوسط الذي يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي مـن             

تشير إلى أن خيار موافقة أفـراد عينـة الدراسـة علـى عبـارات محـور العوامـل البيئيـة تـشير               

 .ةفي أداة الدراس) موافق(إلى 

االسـتخدامات  كما يتبين من الجدول السابق أن أكثر العوامل البيئيـة التـي تـؤثر علـى               

 :يفي المؤسسات الخيرية هوسائل التواصل االجتماعي ل التسويقية
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تزايد اهتمام المؤسسات الخيرية بتفعيل مشاهير وسائل التواصـل االجتمـاعي            .١

 .)٥٫٠٠ من ٤٫٠٩(وقادة الرأي في دعم مشروعاتها بمتوسط 

علـى   االجتمـاعي  التواصـل  وسائل تستخدم التي الخيرية المؤسسات تزايدتأثير   .٢

 .)٥٫٠٠ من ٤٫٠٦( بمتوسط بها االهتمام

 التواصـل  وسـائل  عبـر  ابتكارها تم خيرية مشاريع ظهورزيادة االهتمام بها بعد     .٣

 . )٥٫٠٠ من ٤٫٠٥( بمتوسط االجتماعي

ع العمل الخيري تستقطب جزءً من      الخدمات البديلة في قطا   (وأقل هذه العوامل هي     

، بمتوسـط   )لكل منصة تواصل اجتماعي نستخدمها    ) المستفيدين من خدمات مؤسستنا   

 ).٥٫٠٠ من ٣٫٧١(

الفــروق فــي االســتخدامات والعوامــل بحــسب الخــصائص والــسمات العامــة      : رابعــاً

 : للمؤسسات والجمعيات الخيرية

 :الفروق باختالف متغير نوع المؤسسة الخيرية -

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة إحـصائياً فـي اسـتجابة عينـة الدراسـة نحـو                    

) T(محاورهــا تعــزى إلــى متغيــر نــوع المؤســسة الخيريــة، قــام الباحــث باســتخدام اختبــار      

، وكانـــت النتـــائج كمـــا يوضـــحها )Independent Samples Test(للعينـــات المـــستقلة 

 :الجدول التالي
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 ) ٢٢(الجدول رقم 

للفروق بين متوسطات ) Independent Samples Test(  للعينات المستقلة  tبار اخت

 موافقة عينة الدراسة نحو محاورها تبعاً الختالف متغير نوع المؤسسة الخيرية

 محاور الدراســة
نوع 

 المؤسسة
المتوسط العدد

االنحراف 
 المعياري

 )t(قيمة 
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مؤسسة 
 مانحة

ئل درجة استخدام وسا ١٫٨٩٥٤٧ ٣٫٤٦٣١ ٢٩
 التواصل االجتماعي

جمعية 
 خيرية

٢٫٠٨٣٤٧ ٤٫١٧١١ ٨٦ 

-١٫٦١٨ 

  

١١٣ 

  

٠٫١٠٩ 

 غير دالة 

مؤسسة 
 مانحة

االستخدامات نوع  ٠٫٦٨١٣٧ ٣٫٤٣٣٥ ٢٩
وسائل التسويقية ل

جمعية  التواصل االجتماعي
 خيرية

٠٫٧٩٠٣٤ ٣٫٦٨٦٠ ٨٦ 

-١٫٥٣٨ 

  

١١٣ 

  

٠٫١٢٧ 

 غير دالة 

مؤسسة 
 مانحة

 العوامل التقنية  ٠٫٦٦٢١٠ ٤٫٣٠٥٤ ٢٩

جمعية 
 خيرية

٠٫٥٢٩٣٨ ٤٫٣٦٥٤ ٨٦ 

-٠٫٤٩٥ 

  

١١٣ 

  

٠٫٦٢٢ 

 غير دالة 

مؤسسة 
 مانحة

 العوامل التنظيمية  ١٫١١٧٢٧ ٣٫٠٢٨٤ ٢٩

جمعية 
 خيرية

٠٫٨٩٩٤١ ٣٫٤٧٤٧ ٨٦ 

-٢٫١٦٩ 

  

١١٣ 

  

٠٫٠٣٢@ 
 دالة
  

مؤسسة 
 مانحة

 العوامل البيئية  ٠٫٧٨٠٢٤ ٣٫٩٠٠٤ ٢٩

جمعية 
 خيرية

٠٫٧١٨١٩ ٣٫٩٦٩٠ ٨٦ 

-٠٫٦٦٤ ١١٣ ٠٫٤٣٥ 

 غير دالة 

 .فأقل) ٠٫٠٥(فروق دالة عند مستوى داللة @ 

مــن الجــدول الــسابق يتــضح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات      

ــة، بـــاخت        ــاور الدراسـ ــو جميـــع محـ ــة نحـ ــراد عينـــة الدراسـ ــتجابات أفـ ــراسـ  نـــوع الف متغيـ

بـين  ) ٠٫٠٥= α(تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           حيث  ،  المؤسسة
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الجمعيات الخيرية، نحو العوامـل التنظيميـة التـي         وعينة الدراسة من المؤسسات المانحة      

تـــؤثر علـــى اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي فـــي المؤســـسات الخيريـــة  لـــصالح          

 .الجمعيات الخيرية

 :باختالف متغير عمر المنظمةاالستخدامات والعوامل   في الفروق-

 =α(للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــه إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة 

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول محاورها باختالف متغير عمر المنظمـة       ) ٠٫٠٥

لتوضـيح داللـة الفـروق    ) One Way ANOVA" (تحليل التبـاين األحـادي  "استخدم الباحث 

في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير عمر المنظمة وجاءت النتائج كما              

 :يوضحها الجدول التالي

 ) ٢٣(الجدول رقم 

 للفروق في ) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج 

 منظمة متغير عمر الالختالفإجابات عينة  الدراسة طبقاً 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 المجموعات

٢٢٫٠٣١ ٤ ٨٨٫١٢٣ 

داخل 
 المجموعات

٣٫٥٦٧ ١١٠ ٣٩٢٫٣١٩ 

درجة استخدام وسائل 
 التواصل االجتماعي

   ١١٤ ٤٨٠٫٤٤٣ المجموع

٦٫١٧٧ 

  

  

٠٫٠٠٠@ 
  دالة

  

بين 
 المجموعات

.٠٫٠٦٧ ٤ ٢٦٧ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٦١١ ١١٠ ٦٧٫٢١٠ 

تخدامات التسويقية االسنوع 
 وسائل التواصل االجتماعيل

   ١١٤ ٦٧٫٤٧٧ المجموع

٠٫١٠٩ 

  

  

٠٫٩٧٩ 

 غير دالة  

 

بين  العوامل التقنية 
 المجموعات

٠٫٩١٢ ٠٫٢٩٠ ٤ ١٫١٦٢ 

  

٠٫٤٥٩ 

 غير دالة  
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 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
الداللة 
 اإلحصائية

داخل 
 المجموعات

٠٫٣١٨ ١١٠ ٣٥٫٠١٢ 

   ١١٤ ٣٦٫١٧٣ المجموع

  

بين 
 المجموعات

٠٫٥٥٥ ٤ ٢٫٢٢٠ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٩٦٢ ١١٠ ١٠٥٫٨١٢ 

 العوامل التنظيمية 

   ١١٤ ١٠٨٫٠٣٢ المجموع

٠٫٥٧٧ 

  

  

٠٫٦٨٠ 

 غير دالة  

 

بين 
 المجموعات

٠٫٤٦٠ ٤ ١٫٨٤٠ 

ل داخ
 المجموعات

٠٫٥٣٨ ١١٠ ٥٩٫١٥٠ 

 العوامل البيئية 

   ١١٤ ٦٠٫٩٩١ المجموع

٠٫٨٥٦ 

  

  

٠٫٤٩٣ 

 غير دالة  

 

 ).٠٫٠٥(فروق دالة عند مستوى داللة @ 
  نحـو جميـع محـاور   وقد أظهرت نتـائج االختبـار عـدم وجـود داللـة إحـصائية إلـى فـروق                 

درجــة اســتخدام وســائل (  واحــد هـو متغيــر عمــر الوظيفـة، باســتثناء متغيــر تبعــا ل الدراسـة 
عمــر ( بــين كــل فئــة مــن فئــات    نحــو هــذا المتغيــر ، ولتحديــد الفــروق )عيالتواصــل االجتمــا 

 :وجاءت النتائج كما يلي) شيفيه( استخدم الباحث اختبار )المنظمة

 للفروق بين فئات متغير العمر"  شيفيه" نتائج اختبار  ) ٢٤(الجدول رقم 

المتوسطالعدد عمر المنظمة المحور

أقل 
 ٥من 
سنوا
 ت

-٦من 
١٠ 

-١١من 
١٥ 

-١٦ من
٢٠ 

 ٢١من 
سنة 
 فأكثر

 @    - ٣٫١٣١٩ ١٣  سنوات٥أقل من 
 @   -  ٣٫٥٧٥٢ ٣٨ ١٠-٦من 
 @  -   ٣٫٣١١٧ ٢٢ ١٥-١١من 
  -    ٤٫٠٧٦٢ ١٥ ٢٠-١٦من 

درجة استخدام 
وسائل التواصل 
 االجتماعي

 -     ٥٫٥٠٢٦ ٢٧  سنة فأكثر٢١من 

  فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى @   



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٧

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 فأقـــل بـــين متوســـطات  ٠٫٠٥وق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى  وجـــود فـــرتبـــين 

 ٢١ عينة الدراسة التي تعمـل منـذ     المؤسسات والجمعيات  استجابات عينة الدراسة لصالح   

 .، على حساب الفئات األخرىسنة فأكثر

 :باختالف متغير عمل المؤسسةاالستخدامات والعوامل  فيالفروق  -

 =α( عنــد مــستوى الداللــة إحــصائيةوق ذات داللــه للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــر

ــول محاورهـــا بـــاختالف متغيـــر عمـــل        ) ٠٫٠٥ ــين متوســـطات اســـتجابات المبحـــوثين حـ بـ

لتوضـيح  ) One Way ANOVA" (تحليـل التبـاين األحـادي   "المؤسـسة اسـتخدم الباحـث    

خــتالف متغيــر عمــل المؤســسة اداللــة الفــروق فــي إجابــات أفــراد عينــة الدراســة طبقــاً إلــى 

  :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 )٢٥(الجدول رقم   

 للفروق في ) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج 

  متغير عمل المؤسسةالختالفإجابات أفراد عينة  الدراسة طبقاً 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

Fقيمة 
الداللة 

 حصائيةاإل

بين 
 المجموعات

٥٫٠٧٣ ٩ ٤٥٫٦٥٣ 

داخل 
 المجموعات

٤٫١٤١ ١٠٥ ٤٣٤٫٧٨٩ 

درجة استخدام وسائل التواصل 
 االجتماعي

   ١١٤ ٤٨٠٫٤٤٣ المجموع

١٫٢٢٥ 

  

  

٠٫٢٨٨ 

 غير دالة 

  

بين 
 المجموعات

١٫٣٥١ ٩ ١٢٫١٥٥ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٢٧ ١٠٥ ٥٥٫٣٢٣ 

االستخدامات التسويقية نوع 
 وسائل التواصل االجتماعيل

   ١١٤ ٦٧٫٤٧٧ المجموع

٢٫٥٦٣ 

  

  

٠٫١١٠ 

 غير دالة 
  

بين  العوامل التقنية 
 المجموعات

١٫٣٥٣ ٠٫٤١٨ ٩ ٣٫٧٦٠ 

  

٠٫٢١٩ 

  غير دالة 
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 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

Fقيمة 
الداللة 

 حصائيةاإل

داخل 
 المجموعات

٠٫٣٠٩ ١٠٥ ٣٢٫٤١٤ 

   ١١٤ ٣٦٫١٧٣ المجموع

  

بين 
 المجموعات

١٫٤٥٨ ٩ ١٣٫١٢٦ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٩٠٤ ١٠٥ ٩٤٫٩٠٦ 

 العوامل التنظيمية 

   ١١٤ ١٠٨٫٠٣٢ المجموع

١٫٦١٤ 

  

  

٠٫١٢١ 

 غير دالة 

بين 
 المجموعات

٠٫٦٥٥ ٩ ٥٫٨٩٥ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٢٥ ١٠٥ ٥٥٫٠٩٦ 

 العوامل البيئية 

   ١١٤ ٦٠٫٩٩١ المجموع

١٫٢٤٨ 

  

  

٠٫٢٧٤ 

  غير دالة 

جود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينـة       من الجدول السابق يتضح عدم و     

 .الدراسة نحو جميع محاورها باختالف متغير عمل المؤسسة

 :باختالف متغير عدد الفروع للمؤسسةاالستخدامات والعوامل  في الفروق -

 =α(للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــه إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة 

استجابات المبحوثين حـول محاورهـا بـاختالف متغيـر عـدد الفـروع              بين متوسطات   ) ٠٫٠٥

لتوضـيح داللـة الفـروق    ) One Way ANOVA" (تحليل التبـاين األحـادي  "استخدم الباحث 

في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغيـر عـدد الفـروع وجـاءت النتـائج كمـا               

    :يوضحها الجدول التالي
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 ) ٢٦(الجدول رقم 

 للفروق في ) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " ائج نت

  متغير عدد الفروعالختالفإجابات أفراد عينة  الدراسة طبقاً 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 المجموعات

٥٫٠٧٣ ٩ ٤٥٫٦٥٣ 

داخل 
 المجموعات

٤٫١٤١ ١٠٥ ٤٣٤٫٧٨٩ 

درجة استخدام وسائل التواصل 
 االجتماعي

   ١١٤ ٤٨٠٫٤٤٣ المجموع

١٫٢٢٥ 

  

  

٠٫٢٨٨ 

 غير دالة 
  

بين 
 المجموعات

١٫٣٥١ ٩ ١٢٫١٥٥ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٢٧ ١٠٥ ٥٥٫٣٢٣ 

االستخدامات التسويقية نوع 
 وسائل التواصل االجتماعيل

   ١١٤ ٦٧٫٤٧٧ المجموع

٢٫٥٦٣ 

  

  

٠٫٠١٠@ 
  دالة 

بين 
 المجموعات

٠٫٤١٨ ٩ ٣٫٧٦٠ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٣٠٩ ١٠٥ ٣٢٫٤١٤ 

 العوامل التقنية 

   ١١٤ ٣٦٫١٧٣ المجموع

١٫٣٥٣ 

  

  

٠٫٢١٩ 

 غير دالة  
 

بين 
 المجموعات

١٫٤٥٨ ٩ ١٣٫١٢٦ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٩٠٤ ١٠٥ ٩٤٫٩٠٦ 

 العوامل التنظيمية 

   ١١٤ ١٠٨٫٠٣٢ المجموع

١٫٦١٤ 

  

  

٠٫١٢١ 

 غير دالة  
  

بين 
 المجموعات

٠٫٦٥٥ ٩ ٥٫٨٩٥ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٢٥ ١٠٥ ٥٥٫٠٩٦ 

 العوامل البيئية 

   ١١٤ ٦٠٫٩٩١ المجموع

١٫٢٤٨ 

  

  

٠٫٢٧٤ 

  غير دالة 

 ).٠٫٠٥(فروق دالة عند مستوى داللة @ 



 

 
٢٢٠

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

 بين استجابات عينـة   من الجدول السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية         

 االسـتخدامات  الدراسة نحـو جميـع محاورهـا بـاختالف متغيـر عـدد الفـروع، باسـتثناء نـوع              

وسائل التواصل االجتماعي، ولتحديد صالح الفروق بين كل فئة من فئات عـدد     ل التسويقية

 :وجاءت النتائج كما يلي) شيفيه(الفروع استخدم الباحث اختبار 

 )٢٧(الجدول رقم 

 للفروق بين فئات متغير عدد الفروع"  شيفيه" ختبار نتائج ا

 المتوسطالعدد عدد الفروع المحور

ال 
يوجد 
 فروع

-١من 
٣ 

-٤من 
٦ 

 ٧من 
فروع 
فأكثر

 @   - ٣٫٦٩٣٩ ٧٠ ال يوجد فروع
 @  -  ٣٫٧٢٠٢ ٢٤ ٣-١من 
 @ -   ٣٫٦٠٩٥ ١٢ ٦-٤من 

االستخدامات نوع 
وسائل التواصل التسويقية ل

 االجتماعي

 -    ٤٫٠٣٥٧ ٩  فروع فأكثر٧من 

  فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى @   

ــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى    وأظهـــرت  فأقـــل بـــين ٠٫٠٥ النتـ

 ، نحـو  ) فـروع فـأكثر    ٧(المنظمـات التـي لـديها       لـصالح   متوسطات استجابات عينة الدراسـة      

 .اعيوسائل التواصل االجتماالستخدامات التسويقية لنوع 

 الفــــروق بــــاختالف متغيــــر خبــــرة المؤســــسة فــــي اســــتخدام وســــائل التواصــــل   -

 :االجتماعي

 =α(للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــه احــصائية عنــد مــستوى الداللــة 

ــا بـــاختالف متغيـــر الخبـــرة    ) ٠٫٠٥ بـــين متوســـطات اســـتجابات المبحـــوثين حـــول محاورهـ

لتوضـيح داللـة الفـروق    ) One Way ANOVA" (يتحليل التبـاين األحـاد  "استخدم الباحث 

فــي إجابــات أفــراد عينــة الدراســة طبقــاً إلــى اخــتالف متغيــر الخبــرة وجــاءت النتــائج كمــا        

    :يوضحها الجدول التالي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢١

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 ) ٢٨(الجدول رقم 

 للفروق في ) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج 

  متغير الخبرةفالختالإجابات أفراد عينة  الدراسة طبقاً 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 المجموعات

٧٫٧٨٣ ٣ ٢٣٫٣٥٠ 

داخل 
 المجموعات

٤٫١١٨ ١١١ ٤٥٧٫٠٩٣ 

درجة استخدام وسائل التواصل 
 االجتماعي

   ١١٤ ٤٨٠٫٤٤٣ المجموع

١٫٨٩٠ 

  

  

٠٫١٣٥ 

 غير دالة 
  

بين 
 المجموعات

٠٫٨٧٥ ٣ ٢٫٦٢٥ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٨٤ ١١١ ٦٤٫٨٥٣ 

االستخدامات التسويقية نوع 
 وسائل التواصل االجتماعيل

   ١١٤ ٦٧٫٤٧٧ المجموع

١٫٤٩٧ 

  

  

٠٫٢١٩ 

 غير دالة  
 

بين 
 المجموعات

٠٫٦٧٧ ٣ ٢٫٠٣٠ 

داخل 
 جموعاتالم

٠٫٣٠٨ ١١١ ٣٤٫١٤٣ 

 العوامل التقنية 

   ١١٤ ٣٦٫١٧٣ المجموع

٢٫٢٠٠ 

  

  

٠٫٠٩٢ 

 غير دالة  
 

بين 
 المجموعات

٢٫٥٨٦ ٣ ٧٫٧٥٩ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٩٠٣ ١١١ ١٠٠٫٢٧٣ 

 العوامل التنظيمية 

   ١١٤ ١٠٨٫٠٣٢ المجموع

٢٫٨٦٣ 

  

  

٠٫٠٤٠@ 
 دالة  

 

بين 
 المجموعات

٠٫٧٨٢ ٣ ٢٫٣٤٥ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٢٨ ١١١ ٥٨٫٦٤٥ 

 العوامل البيئية 

   ١١٤ ٦٠٫٩٩١ المجموع

١٫٤٨٠ 

  

  

٠٫٢٢٤ 

 الةغير د  
  

 ).٠٫٠٥(فروق دالة عند مستوى داللة @ 



 

 
٢٢٢

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

من الجدول السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينـة            

خبــرة المؤســسة فــي اســتخدام وســائل  (الدراســة نحــو جميــع محاورهــا بــاختالف متغيــر  

، باســـتثناء العوامـــل التنظيميـــة التـــي تـــؤثر علـــى اســـتخدام وســـائل   )جتمـــاعيالتواصـــل اال

التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيرية، ولتحديد صالح الفروق بين كل فئة من فئات      

 :وجاءت النتائج كما يلي) شيفيه( استخدم الباحث اختبار )عدد الفروع(متغير 

 )٢٩(الجدول رقم 

 روق بين فئات متغير الخبرةللف"  شيفيه" نتائج اختبار 

 المتوسطالعدد سنوات الخبرة المحور

أقل 
من 
سنة

ثالث سنتان
سنوات

٤ 
سنوات 
 فأكثر

 @   - ٣٫١٤١٢ ١٦ أقل من سنة
 @  -  ٣٫٢٦٤٧ ٣٠ سنتان

 @ -   ٣٫١١٠٧ ٣٩ ثالث سنوات

 العوامل التنظيمية

 -    ٣٫٧٥١٠ ٣٠  سنوات فأكثر٤

  فأقل٠٫٠٥ فروق دالة عند مستوى@   
يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى       

 فأقل بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لـصالح المنظمـات التـي سـنوات              ٠٫٠٥
العوامـل التنظيميـة التـي      في   ) سنوات فأكثر  ٤من  (خبرتها في وسائل التواصل االجتماعي      

 .وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيريةتؤثر على استخدام 
 :الفروق باختالف مكان إجراء أنشطة وسائل التواصل االجتماعي -

 =α( عنــد مــستوى الداللــة إحــصائيةللتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــه 
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول محاورها باختالف متغيـر مكـان إجـراء             ) ٠٫٠٥
 One Way" (تحليــل التبــاين األحــادي "ة التواصــل االجتمــاعي اســتخدم الباحــث  أنــشط

ANOVA (            متغيـر  اخـتالف لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسـة طبقـاً إلـى 
  :مكان إجراء أنشطة التواصل االجتماعي وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٣

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 ) ٣٠(الجدول رقم 

 للفروق في ) One Way ANOVA" (باين األحادي تحليل الت" نتائج 

  متغير مكان إجراء أنشطة التواصل االجتماعيالختالفإجابات عينة  الدراسة طبقاً 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 المجموعات

٢٫٥٠٨ ٢ ٥٫٠١٦ 

داخل 
 المجموعات

٤٫٢٤٥ ١١٢ ٤٧٥٫٤٢٧ 

درجة استخدام وسائل التواصل 
 االجتماعي

   ١١٤ ٤٨٠٫٤٤٣ المجموع

٠٫٥٩١ 

  

  

٠٫٥٥٦ 

 غير دالة

بين 
 المجموعات

٠٫٩٨١ ٢ ١٫٩٦١ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٨٥ ١١٢ ٦٥٫٥١٦ 

االستخدامات التسويقية نوع 
 وسائل التواصل االجتماعيل

   ١١٤ ٦٧٫٤٧٧ المجموع

١٫٦٧٦ 

  

  

٠٫١٩٢ 

 غير دالة

بين 
 المجموعات

.٠٫٠٢٥ ٢ ٠٥١ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٣٢٣ ١١٢ ٣٦٫١٢٣ 

 العوامل التقنية 

   ١١٤ ٣٦٫١٧٣ المجموع

٠٫٠٧٩ 

  

  

٠٫٩٢٥ 

 غير دالة 

بين 
 المجموعات

١٫٠٩٦ ٢ ٢٫١٩١ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٩٤٥ ١١٢ ١٠٥٫٨٤١ 

 العوامل التنظيمية 

   ١١٤ ١٠٨٫٠٣٢ المجموع

١٫١٥٩ 

  

  

٠٫٣١٧ 

 غير دالة 

بين 
 المجموعات

.٠٫٣٠٥ ٢ ٦١٠ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٣٩ ١١٢ ٦٠٫٣٨١ 

 العوامل البيئية 

   ١١٤ ٦٠٫٩٩١ المجموع

٠٫٥٦٦ 

  

  

٠٫٥٦٩ 

 غير دالة 

 



 

 
٢٢٤

  لوسائل التواصل االجتماعي العوامل المؤثرة في االستخدامات التسويقية
 دراسة وصفية على عينة من المؤسسات الخيرية السعودية

 ياسر بن علي الشهري. د

من الجدول السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينـة            

 .باختالف متغير مكان إجراء أنشطة التواصل االجتماعيالدراسة نحو جميع محاورها 

لفـــروق بـــاختالف متغيـــر عـــدد المـــوظفين العـــاملين فـــي مجـــال وســـائل التواصـــل   ا-

 :االجتماعي

 =α( عنــد مــستوى الداللــة إحــصائية ةللتعـرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فـروق ذات داللــ  

ف متغيــــر عــــدد بــــين متوســــطات اســــتجابات المبحــــوثين حــــول محاورهــــا بــــاختال ) ٠٫٠٥

ــتخدم الباحـــث     ــاعي اسـ ــائل التواصـــل االجتمـ ــال وسـ ــاين  "المـــوظفين فـــي مجـ تحليـــل التبـ

لتوضـيح داللـة الفـروق فـي إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة         ) One Way ANOVA" (األحـادي 

 متغيـر عــدد المــوظفين فـي مجــال وســائل التواصـل االجتمــاعي وجــاءت    اخــتالفطبقـاً إلــى  

   : التاليالنتائج كما يوضحها الجدول

 ) ٣١(الجدول رقم 

إجابات عينة   للفروق في ) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج 

  متغير عدد الموظفين في وسائل التواصل االجتماعيالختالفالدراسة طبقاً 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 ١٫٥٠١ ٢ ٣٫٠٠٢ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٤٫٢٦٣ ١١٢ ٤٧٧٫٤٤١ 

رجة استخدام وسائل د
 التواصل االجتماعي

   ١١٤ ٤٨٠٫٤٤٣ المجموع

٠٫٣٥٢ 

  

  

٠٫٧٠٤ 

  غير دالة 

 ٠٫٨٥١ ٢ ١٫٧٠١ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٨٧ ١١٢ ٦٥٫٧٧٦ 

االستخدامات نوع 
وسائل التواصل التسويقية ل

 االجتماعي

   ١١٤ ٦٧٫٤٧٧ المجموع

١٫٤٤٩ 

  

  

٠٫٢٣٩ 

  دالةغير   

 العوامل التقنية  ٠٫٠٤٥ ٢ ٠٩٠. بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٠٫٣٢٢ ١١٢ ٣٦٫٠٨٣ 

٠٫١٤٠ 

  

  

٠٫٨٦٩ 

 غير دالة  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٥

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

   ١١٤ ٣٦٫١٧٣ المجموع

 ٣٫١٨٢ ٢ ٦٫٣٦٤ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٠٫٩٠٨ ١١٢ ١٠١٫٦٦٨ 

 العوامل التنظيمية 

   ١١٤ ١٠٨٫٠٣٢ المجموع

٣٫٥٠٥ 

  

  

٠٫٢٣٣ 

 غير دالة  

 ٠٫٠٩٥ ٢ ١٩٠. بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٤٣ ١١٢ ٦٠٫٨٠١ 

 العوامل البيئية 

   ١١٤ ٦٠٫٩٩١ المجموع

٠٫١٧٥ 

  

  

٠٫٨٤٠ 

 غير دالة  

داللة إحصائية بين استجابات عينـة    من الجدول السابق يتضح عدم وجود فروق ذات         

الدراسة نحو جميع محاورها باختالف متغير عدد الموظفين العاملين في وسائل التواصل            

 .االجتماعي

 :الفروق باختالف متغير المنطقة الجغرافية -

 =α( عنــد مــستوى الداللــة إحــصائيةللتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــه 

ــين متوســطات ا ) ٠٫٠٥ ــر المنطقــة      ب ــاختالف متغي ســتجابات المبحــوثين حــول محاورهــا ب

لتوضـيح  ) One Way ANOVA" (تحليـل التبـاين األحـادي   "الجغرافيـة اسـتخدم الباحـث    

 متغيـر المنطقـة الجغرافيـة    اخـتالف داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلـى        

   :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي
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 )٣٢(رقم الجدول 

 للفروق في) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج 

  متغير المنطقة الجغرافيةالختالفإجابات أفراد عينة  الدراسة طبقاً 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 المجموعات

٤٫٤٩٣ ٤ ١٧٫٩٧٢ 

داخل 
 المجموعات

٤٫٢٠٤ ١١٠ ٤٦٢٫٤٧٠ 

درجة استخدام وسائل التواصل 
 االجتماعي

   ١١٤ ٤٨٠٫٤٤٣ المجموع

١٫٠٦٩ 

  

  

٠٫٣٧٦ 

 غير دالة 

بين 
 المجموعات

٠٫٥٢٤ ٤ ٢٫٠٩٦ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٩٤ ١١٠ ٦٥٫٣٨١ 

االستخدامات التسويقية نوع 
 وسائل التواصل االجتماعيل

   ١١٤ ٦٧٫٤٧٧ المجموع

٠٫٨٨٢ 

  

  

٠٫٤٧٧ 

 غير دالة  

بين 
 المجموعات

٠٫٤٦٠ ٤ ١٫٨٣٩ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٣١٢ ١١٠ ٣٤٫٣٣٤ 

 العوامل التقنية 

   ١١٤ ٣٦٫١٧٣ المجموع

١٫٤٧٣ 

  

  

٠٫٢١٥ 

 غير دالة  

بين 
 المجموعات

٠٫٥٠٩ ٤ ٢٫٠٣٦ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٩٦٤ ١١٠ ١٠٥٫٩٩٦ 

 العوامل التنظيمية 

   ١١٤ ١٠٨٫٠٣٢ المجموع

٠٫٥٢٨ 

  

  

٠٫٧١٥ 

 غير دالة  

بين 
 المجموعات

٠٫٣٩٠ ٤ ١٫٥٦٢ 

داخل 
 المجموعات

٠٫٥٤٠ ١١٠ ٥٩٫٤٢٩ 

 العوامل البيئية 

   ١١٤ ٦٠٫٩٩١ المجموع

٠٫٧٢٣ 

  

  

٠٫٥٧٨ 

 غير دالة  
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من الجدول السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينـة            

 .راسة نحو جميع محاورها باختالف متغير المنطقة الجغرافيةالد

 

@      @      @ 
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 :مناقشة النتائج والتوصيات
وصف االستخدامات التسويقية لوسائل التواصل االجتماعي في  الدراسة هدفتاست

ــك،      ــة والعوامــل المــؤثرة فــي ذل ــات الخيري  الحــالي الواقــع لمعرفــة المؤســسات والجمعي

ــ الرئيــسة، التــساؤالت عــن الدراســة أجابــت أن بعــدو وتقويمــه،  سوف يعــرض الباحــث ف

 :يها الدراسةإل خلُصت  التيالنتائج

 االجتماعي بدرجة  التواصل الخيرية وسائل  والجمعيات تستخدم المؤسسات  .١

مركــزة علــى تــويتر ثــم فيــسبوك ثــم      ) ٨  مــن٤ (العــام المتوســط بلــغ حيــث متوســطة،

 ذات فـروق  م بمتغيـر عمـر المنظمـة حيـث ظهـرت          إنستقرام، وقد تأثر مستوى االسـتخدا     

 التــي الدراســة عينــة والجمعيــات المؤســسات لــصالح ٠٫٠٥ مــستوى عنــد إحــصائية داللــة

، وهذه النتيجة تتوافـق مـع طبيعـة اسـتخدام الـسعوديين لوسـائل               )فأكثر سنة ٢١( عمرها

لـف عـن    التواصل االجتماعي إلى حد ما في جانـب نـوع الوسـائل المـستخدمة، ولكنهـا تتخ                

طبيعة استخدام السعوديين من حيـث الحجـم، وهـو مـا يـشكل عائقـا أمـام الوصـول إلـى                 

الجمهور في ظل متغيرات البيئة االتصالية التي حدثت في المجتمع السعودي، وتتفق هذه             

ــى حــد مــا   ــه دراســة    النتيجــة إل ــورا (مــع مــا انتهــت إلي  وســائل اســتخدامات  حــول)كــوين ل

، واحتل فيسبوك فيها المرتبة األولى ثم تويتر، ولـم    الخيري العمل في االجتماعي التواصل

 .يكن إنستقرام ضمن القائمة

 كبيـرة  بدرجـة  موافقة الدراسة عينة الخيرية والجمعيات المؤسسات تبين أن  .٢

 مــن ٣٫٦٢(بمتوســط  االســتخدامات التــسويقية لوســائل التواصــل االجتمــاعي    نــوع علــى

 بالمنتجـات  التعريفيـة  الرسـائل  المؤسـسة، ثـم    باسـم  المتعلقـة  وأكثرها الرسـائل  ) ٥٫٠٠

 ٠٫٠٥ مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  النتـائج  وأظهـرت ،  والخدمات الخيرية
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ــديها التــي المنظمــات لــصالح الدراســة عينــة اســتجابات متوســطات بــين فأقــل  فــروع ٧ (ل

 .)فأكثر

 بـشدة  الدراسة عينة الخيرية والجمعيات المؤسسات موافقة كشفت النتائج  .٣

ــأثير  علـــى ــوفر وتـ ــلتـ ــة العوامـ ــتخدامات علـــى التقنيـ ــائل التـــسويقية االسـ  التواصـــل لوسـ

 التقنيــة العوامــل أكثــر أن تبــينو ،)٤٫٣٥ ( بمتوســطالخيريــة، المؤســسات فــي االجتمــاعي

ــي ــؤثر التـ ــى تـ ــتخداماال علـ ــسويقيةسـ ــائلل ات التـ ــاعي التواصـــل وسـ ــي  االجتمـ ــهولة(هـ  سـ

ــهــم، ول بالنــسبة االســتخدام ــدخول ةإمكاني  هااســتخدام، وســهولة وقــت أي فــييهــا إل ال

ــنظم        )لجمهــورل بالنــسبة ــة ال ، ويُعــد هــذا العامــل مــن العوامــل األربعــة التــي تفتــرض نظري

تأثيرها علـى نجـاح المؤسـسات فـي اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي، وهـي النتيجـة              

ــا دراســـة   ــالين(نفـــسها التـــي أكـــدت عليهـ ــةا الـــنظم حـــول )وزمـــياله مـــاثوس ميـ  لمتداخلـ

 الربحيـة،  غير المنظمات في االجتماعي التواصل وسائل استخدامالمؤثرة في    والمترابطة

ــث ــدوا حيـ ــتراتيجية أن أكـ ــائل إسـ ــل وسـ ــاعي التواصـ ــوم االجتمـ ــى تقـ ــة علـ ــر أربعـ  عناصـ

 ).POST(بـ لها رمزوا أساسية،

ــائج أظهـــرت .٤ ــعف النتـ ــيضـ ــه اً فـ ــا اإلدارات توجـ ــات المؤســـساتب العليـ  والجمعيـ

 االجتمـاعي،  التواصـل  لوسائل التسويقية لالستخدامات إستراتيجية صياغة نحو الخيرية

ــا اإلدارة اعتمــاد ضــعف وكــذلك ــدريب خطــة العلي ــل لت  اســتخدام فــي المختــصين وتأهي

 وســائل تــدير التــي األقــسام امــتالك ضــعف كــشفت كمــا االجتمــاعي، التواصــل وســائل

 الشديد الضعف بسبب ذلك وكل ا،عمله مجاالت في لإلجراءات أدلة االجتماعي االتصال

 في الجديد واستخدام األداء تطوير وسائل حول العليا اإلدارة لدى مكتوبة رؤية وجود في

 الدراســة  عينــة  الخيريــة والجمعيــات  المؤســسات ن حيــث إ .االجتمــاعي اإلعــالم  مجــال

 لالتواصـ  وسـائل  اسـتخدام  علـى  تـؤثر  التـي  التنظيميـة  العوامـل  علـى  موافقتهـا  في محايدة
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ــا )٣٫٣٦ (بمتوســـط االجتمـــاعي ــائج فروقـ  لـــصالح المنظمـــات التـــي ســـنوات  ، وأظهـــرت النتـ

، وهذا يعني أن زيـادة الخبـرة   ) سنوات فأكثر٤من  (خبرتها في وسائل التواصل االجتماعي      

ــبة       ــة مناسـ ــة تنظيميـ ــيقود إلـــى خلـــق بيئـ ــاعي سـ ــائل التواصـــل االجتمـ ــتخدام وسـ فـــي اسـ

ت الخيريـــة، ووفـــق نظريـــة الـــنظم فـــإن هـــذه الســـتخدامها داخـــل المؤســـسات والجمعيـــا

إليجاد تنظيم مناسب السـتخدام  ) األهداف واإلستراتيجية(النتيجة تؤكد اختالل عنصري   

 .وسائل التواصل االجتماعي

 موافقـة  الدراسـة  عينـة  الخيريـة  والجمعيـات  المؤسسات أن الدراسة كشفت .٥

 االجتماعي التواصل لوسائل ةالتسويقي االستخدامات على تؤثر التي البيئية العوامل على

 علـى  تـؤثر  التـي  البيئيـة  العوامـل  أكثـر  أن وتبين ،)٣٫٩٥ (بمتوسط ،الخيرية المؤسسات في

 تزايد (:هي الخيرية المؤسسات في االجتماعي التواصل وسائلل ات التسويقية ستخداماال

 فـي  أيالـر  وقادة االجتماعي التواصل وسائل مشاهير بتفعيل الخيرية المؤسسات اهتمام

 االجتمـاعي  التواصـل  وسـائل  تـستخدم  التـي  الخيرية المؤسسات تزايد مشروعاتها، دعم

 االجتمــاعي التواصـل  وسـائل  عبــر ابتكارهـا  تـم  خيريــة مـشاريع  وظهـور  بهــا، نهـتم  جعلنـا 

، وهذه النتيجة تتفق مع ما تطرحه نظريـة الـنظم مـن أن       )الوسائل بهذه اهتمامنا من زادت

لمؤسسات أو النظم في المجتمع يخلـق مجموعـة مـن العوامـل             التطور في مجموعة من ا    

 .البيئية التي تنهض بغيرها من المؤسسات والمجاالت

@      @      @ 
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 :التوصيات
 أن يُمكــن التــي العمليــة للتوصــيات األساســيين البُعــدين علــى الدراســة هــذه عملــت
 اســتخدامات حــول كُتبــت التــي األدبيــات أهــم النظــري إطارهــا فــي تناولــتحيــث  تقــدمها،

 مــستوى علــى االتــصالية األهــداف تحقيــق فــي واســتثمارها ،االجتمــاعي وســائل التواصــل
  : جانبين مهمينوصف على الميداني إطارها وفي ،عمال الخيريةاأل

التواصـل االجتمـاعي فـي المؤسـسات         وسـائل ل ات التسويقية ستخدامطبيعة اال  
  .والجمعيات الخيرية

ميــــة والبيئيــــة المــــؤثرة فــــي اســــتخدام المؤســــسات   العوامــــل التقنيــــة والتنظي 
 . والجمعيات الخيرية لوسائل التواصل االجتماعي

 الـذي - الفهـم  علـى  المبنيـة  العمليـة  التوصـيات  مـن  مجموعـة  تقـدم  الدراسة فإن عليه
اســتخداماتها التــسويقية فــي   و االجتمــاعي،  وســائل التواصــل  بطبيعــة  -الدراســة قدمتــه

  :هي ،مجاالت العمل الخيري
اسـتخدام متوسـط لوسـائل التواصـل االجتمـاعي           وجود الدراسة خالل من تبين .١

 وتوصي الدراسـة برفـع مـستوى االسـتخدام ليتواكـب            ،في تسويق منتجات العمل الخيري    
 مع االستخدام المرتفع لهـذه الوسـائل فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، وأن يكـون ذلـك                    

 :اتجاهين في

o تفيدين مـن خـدمات المؤسـسات والجمعيـات          التواصل مع جمهـور المـس      :األول
 .موحاجاته ،موخصائصه مسماته  والتعرف على،الخيرية

o ــاني ــسات      : الثــ ــدم لهــــم المؤســ ــذين تقــ ــرعين، الــ ــور المتبــ ــع جمهــ ــل مــ التواصــ
 .والجمعيات الخيرية فرص التبرع للمنتجات الخيرية

تطــوير أداء المؤســسات فــي مجــال االســتخدامات التــسويقية لوســائل التواصــل  .٢
الجتمــاعي يتطلــب التوافــق مــع طبيعــة اســتخدام الــسعوديين لهــذه الوســائل فــي جــانبي  ا

نــوع الوســائل المــستخدمة وحجــم االســتخدام وطبيعتــه، وهــذا يتطلــب تحــديثا مــستمرا    
لقواعــد البيانــات والمعلومــات، وال تــستطيع مؤســسة واحــدة إنجــازه بــشكل يــسير، ولــذا   

ستــــشكل نقلــــة نوعيــــة للمؤســــسات  فــــإن قواعــــد البيانــــات والمعلومــــات المــــشتركة  
 .والجمعيات الخيرية
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 وســائلل ات التــسويقيةســتخداملال التقنيــة العوامــلتبــين مــن النتــائج تــوفر     .٣
 وتوصـي الدراسـة    ، بدرجـة كافيـة    الخيرية  والجمعيات المؤسسات في االجتماعي التواصل

 فـــي المـــؤثرة والمترابطـــة المتداخلـــة لـــنظمبنـــاء علـــى ذلـــك بـــضرورة التطـــوير المـــستمر ل 
، ومواكبــة )POST( الربحيــة غيــر المنظمــات فــي االجتمــاعي التواصــل وســائل اســتخدام

 .)٠٫٠٣ web(المستجدات التقنية، التي تتمثل في االستعداد لالنتقال لـ

ــرت .٤ ــائج أظهــ ــعف النتــ ــية لال   ضــ ــة األساســ ــة التنظيميــ ــي البنيــ ــتخداماً فــ ات ســ
 اإلدارات توجــه ميــة ســرعةالتواصــل االجتمــاعي، وتوصــي الدراســة بأه وســائلل التــسويقية

 وســـائل اســـتخدام إســـتراتيجية صـــياغة نحـــو الخيريـــة والجمعيـــات المؤســـساتب العليـــا
 التواصــل وســائل اســتخدام فــي المختــصين وتأهيــل تــدريب وخطــة االجتمــاعي، التواصــل

 لخلــق بيئـة تنظيميــة مناســبة الســتخدامها  ،التنفيذيــة إلجـراءات ا أدلــةوإصــدار  االجتمـاعي، 
 .ت والجمعيات الخيريةداخل المؤسسا

ــين .٥ ــة العوامــل أن تب ــؤثر التــي البيئي  وســائلل ات التــسويقيةســتخداماال علــى ت
ــات المؤســساتفــي  االجتمــاعي التواصــل ــة والجمعي ــافس    الخيري ــى تن  متنوعــة وتــشير إل

 وسـائل  مـشاهير  بتفعيـل  الخيريـة  المؤسسات اهتماممحمود، ولذا توصي الدراسة بزيادة      
 مـشاريع  ودعـم مـسابقات ابتكـار      مـشروعاتها،  دعـم  في الرأي دةوقا االجتماعي التواصل
 وإشــراك والــشفافية التفاعليــة مــستوى رفــع، واالجتمــاعي التواصــل وســائل عبــر خيريــة

 العمـــل تنظـــيمو بالمـــشاركة، االفتراضـــي عـــالمهم وبنـــاء المحتـــوى صـــياغة فـــي األعـــضاء
 فـي  االستمرار الشبكات إلدارة تضمن إدارية، علمية أسس وفق المجال، هذا في التنفيذي
 .اليوم مدى على) Online (حالة
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Influential Factors in the Marketing Uses of Social Media 

A Descriptive Study of a Sample of Saudi Charitable Foundations 

Dr. Yaasir Bin Ali Al-Shihri 

College of Media and Communication 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract: 

The study aims to analyze the influential factors in the marketing uses of 

social media. The theory of global systems is used to explain the presence of a 

new component in the administrative and technical systems in the modern 

enterprise. A survey sample from Saudi charities is used. The data of the study 

consist of all foundations and charitable organizations. A purposeful sample is 

selected of the most profitable, oldest, and most experienced foundations.  

The study concludes that the most technical factors affecting the marketing 

uses of social media are (the easy use of these media, their accessibility at any 

time, and the easiness for the public to use them). Meanwhile, the organizational 

factors show a lack of written vision of the senior administration about the use of 

social media, which has resulted in a number of problems. It has turned out that 

the most influential environmental factors are the charities increasing interest in 

using celebrities of social media and opinion leaders to support their projects, 

and the increasing number of charitable organizations using social media. 
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 :ملخص الدراسة
 المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ىإلى التعرف على العالقة بين البنلحالية دفت الدراسة اه

 لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض،  الخارجي- الداخليومركز الضبط

واستبانة يونغ للبنى  استمارة البيانات األولية،: استخدمت الباحثة. طالبة) ٢٣٥(على عينة مكونة من 

مقياس روتر لمركز الضبط و ؛قائمة بيك الثانية لالكتئاب و، النموذج المختصر-المعرفية الالتكيفية

حصائياً بين مجاالت البنى المعرفية الالتكيفية لدى إأظهرت النتائج وجود ارتباط دال .  الخارجي-الداخلي

وجود ارتباط دال كذلك أشارت النتائج إلى  لديهن؛ طالبات الجامعة ومستوى االكتئاب ومركز الضبط

إمكانية التنبؤ باالكتئاب ومركز الضبط  ؛ كما أشارت النتائج إلىحصائياً بين االكتئاب ومركز الضبطإ

عدم وأشارت إلى  ؛البنى المعرفية الالتكيفية لديهنالخارجي لدى طالبات الجامعة من خالل  -الداخلي

مركز الضبط لدى طالبات الجامعة تبعاً  واالكتئاب بين ى المعرفية الالتكيفية،وجود فروق في درجات البن

 .بتفسير النتائج وفق اإلطار النظري والدراسات السابقةالباحثة  قامت وقد.الختالف الحالة االجتماعية

  الخارجي، االكتئاب-البني المعرفية الالتكيفية، مركز الضبط الداخلي: الكلمات المفتاحية
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 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 :المقدمة
بنـى معرفيـة    -)العقلي (خاصة خالل نموه المعرفي-تتشكل خالل مراحل نمو الفرد  

Cognitive Schemes  ،        ،وهـي عبـارة عـن معلومـات، ومعتقـدات، ومفـاهيم، وافتراضـات

وصــيغ أساســية لــدى الفــرد تــؤثر علــى إدراكــات الفــرد والتفــسيرات التــي يقــدمها لألشــياء      

  كمــا تتوســطت فــي ضــوء عالقتهــا باألبنيــة المعرفيــة للفــرد والــذاكرة، ويــتم إدراك الخبــرا

ويبـدأ تـشكل هـذه البنـى المعرفيـة      .  وتوجـه اسـتجاباته     الفـرد   إدراكات هذه البنى المعرفية  

 & Young ،Klosko ;١٩٧٠,Beck)الفرد، أو في مرحلة الحقة من حياتـه  مبكراً في حياة 

Weishaar,وقـد  .  تكيفية أو ال تكيفيـة     ،أو سلبية وقد تكون البنى المعرفية إيجابية      . (٢٠٠٣

مـصطلح البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة، علـى البنـى المعرفيـة التـي تتطـور                   Youngأطلق يونـغ    

نتيجـــة لخبـــرات الطفولــــة الـــسلبية، وأشــــار إلـــى أنهــــا قـــد تــــشكل أساســـاً الضــــطرابات       

ويعرفهــــا علــــى أنهــــا مفهــــوم واســــع، ينطــــوي علــــى ذكريــــات، وانفعــــاالت،  . الشخــــصية

كات، وأحاسيس جسدية، مرتبطة بالفرد ذاته وبعالقاته مع اآلخرين، وأن هـذه البنـى         وإدرا

 الطبيعـة  وتتـضح  .تتطور خالل حياة الفرد المـستمرة، وتتـصف بأنهـا معيقـة لدرجـة كبيـرة         

الالتكيفية لهذه البنى الحقاً في حياة الفرد وذلك نتيجة السـتمرار الفـرد فـي تثبيتهـا خـالل                  

 وتلعــب دوراً رئيــساً فــي ،دراكاتــه قــد ال تكــون دقيقــة إالرغم مــن أن تفاعلــه مــع اآلخــرين بــ 

 فمـثالً ؛  )١٩٩٩,Young(  الفـرد بـاآلخرين وطريقـة تفكيـره وشـعوره وتـصرفه            اتـصال طريقة  

 بنيــة معرفيــة حــول أنــه أقــل شــأناً أو مهجــور فإنــه ســوف يــستخدم االنتبــاه  فــردإذا كــان لل

ــة     ــات المرتبطـ ــى المعلومـ ــز علـ ــائي للتركيـ ــشلاالنتقـ ــة،بالفـ ــيتجاوز  ، والعزلـ ــرفض وسـ  والـ

 إذا  أو.(٢٠٠٣، Cormier & Nurius) القبــولو ،العالقــاتو ،المعلومــات المرتبطــة بالنجــاح

 وعـدم الكفـاءة وهـو      )التبعيـة  -االتكاليـة (كان ألحد األفراد بنية معرفية حول االعتماديـة         

ن مساعدة كبيـرة مـن    وبدو كفء،االعتقاد أنه غير قادر على أن يتولى مسؤولياته بطريقة   
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 وإصـدار ،   االعتناء بالنفس، وحـل المـشاكل اليوميـة، والقيـام بمهـام جديـدة              مثالً(اآلخرين  

 االنتباه االنتقائي للتركيـز علـى المعلومـات         الفردعند ذلك سوف يستخدم     ؛  )قرارات جيدة 

 ، والقـدر  ،ويظهر بأن حياته تضبط مـن خـالل عوامـل خارجيـة مثـل الحـظ                المرتبطة بالعجز 

 اً بائـس  ، يـصبح   مـن هـذا المعتقـد      ؛حـدث لـه فـي حياتـه       يا   عمـّ  الطبيعة وال يرى نفسه مسؤوالً    و

   شــعورَنّ إ-اًأن يكــون يائــس      مــثال  -انفعاليــاًويتجــه إلــى التجــاوب  ، وتحــت رحمــة البيئــة 

 ،مكــن أن يــنعكس فــي نقــص االهتمــامي فــي تعبيــر الــصحة النفــسية وجــدًااليــأس مكلــف 

، Sengendo &Nambi)  اليوميــةلحيــاة االجتماعيــة والنــشاطاتوالتــورط والنــشاط فــي ا

١٩٩٧). 

نهـا تـسبب مـشكلة مـن حيـث أنهـا            أ تقييم أنـواع المواقـف التـي تبـدو وك          ومن المهم 

 ."أنــا ال أســتحق" ،"ءٍأنــا غيــر كــفْ "، "أنــا غيــر قــادر " :مــثالً، تطلــق البنــى المعرفيــة الالتكيفيــة 

 وعـدم   ،مثـل مـشاعر االكتئـاب       عاطفية اًثارآها   مع  الالتكيفية وتحمل هذه البنى المعرفية   

 سـيئة متكـررة ضـمن محـيط األسـرة، كاالنتقـاد، أو              من خبرات سابقة   الشعور بالتشجيع 

 لفـرد  تـؤثر علـى شـعور ا       الرفض المتكرر، أو تنتج عن الممارسات الوالدية غير الكفء التي         

تقيـيم الفـرد   ويـسمى  . (١٩٩٩,Young ;٢٠٠٣, Cormier & Nurius) فـي الوقـت الحـالي   

 Locus of Controlلقدرتـه علـى التعامـل مـع البيئـة والتكيـف وفقًـا لـذلك بمركـز الـضبط           

البعد الخارجي والبعد الداخلي وعليه يمكن تقسيم األفراد إلى فئتين          : الذي يتضمن بعدين  

في إطار مفهوم مركز الضبط الفئة األولى فئة الضبط الخارجي، والفئـة الثانيـة فئـة الـضبط                

اخلي؛ فاألفراد من فئة الـضبط الخـارجي يفترضـون أن حيـاتهم تـضبط بواسـطة عوامـل         الد

ومـن لديـه ضـبط خـارجي ال يعتبـر نفـسه         . خارجية مثل الحـظ، والقـدر، والطبيعـة، والـصدفة         

أمـا فئـة الـضبط    . مسؤوالً عما يحدث له في حياته وأنـه شـخص عـاجز وتحـت رحمـة البيئـة               

 على التنبؤ  باألحداث البيئية والقـدرة علـى االسـتجابة            الداخلي فإنهم يفترضون قدرة الفرد    
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وبذلك فإن من لديه ضبط داخلي يرى أنه قادر على ضبط األحـداث ومـا            . لها بكيفية مناسبة  

 &، Miller ،Fitch)ولــذلك فإنـه قــادر علـى الــسيطرة علــى حياتـه   . ينـتج عنهــا مـن ســلوك  

Marshall ،ارجي أساساً بدرجة المـسئولية   الخ– ويرتبط مفهوم الضبط الداخلي . (٢٠٠٣

 فــإن الفـرد ذا االعتقــاد فـي الــضبط   ،األحــداث فـي حياتـه   التـي يـدرك الفــرد أنـه يمتلكهــا علـى    

الــداخلي يــدرك أن أحــداث الحيــاة ونتائجهــا أو عواقبهــا تتوقــف أو تعتمــد مباشــرة علــى          

ى أنهـا ال  سلوكياته ، بينما يدرك الفرد ذو االعتقـاد فـي الـضبط الخـارجي أحـداث الحيـاة علـ        

تتوقف وال تعتمد على سلوكياته بل علـى أنهـا محـددة بـدالً مـن ذلـك بعوامـل خارجـة عـن                      

 وأشــارت دراســة براننجــان  .(١٩٧٦، O'Leary ،Donovan ،Freeman ،& Chancy)ذاتــه 

عن وجـود عالقـة دالـة إحـصائياً      (١٩٧٧، Brannigan ، Rosenberg ،& Loprete)وزمالؤه 

كتئـاب لـدى طـالب الجامعـة وبمـا أن الـضبط الخـارجي ربمـا يقلـل              بين الضبط الخـارجي واال    

من إمكانية وقوع السلوك الغرضي، فإن األفراد ذوى الضبط الخارجي البـد وأن يعلنـوا عـن            

ن البنــى المعرفيــة الالتكيفيــة ذات مــستويات مختلفــة مــن   قــدر عــالٍ مــن االكتئــاب؛ كمــا أ 

 واشــتدت حــدة ،لمواقــف التــي تفعلهــا  فكلمــا زادت شــدتها ازداد عــدد ا ،الــشدة والــشيوع

؛ ومـن هـذا المنطلـق يتـصدى البحـث الحـالي إلـى            المشاعر السلبية التي تولدها وطالت مدتها     

 المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبط لـدى طالبـات جامعـة             ىدراسة البن 

 . اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض
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 :البحثمشكلة 
تعتبر المرحلة الجامعية من المراحل الحاسمة في حيـاة الطالـب حيـث إنهـا تـؤثر فـي          

حاضره ومستقبله وكذلك في مستقبل المجتمع الذي يعيش فيه ، ويمثل االكتئاب عائقاً 

ويعـــد االكتئـــاب مـــن أكثـــر . أمـــام الطالـــب يجعلـــه  غيـــر قـــادر علـــى التكيـــف فـــي الجامعـــة 

 Amr; Amin; Al)ه ئـ دراسـة عمـرو وزمال  انتـشاراً فقـد أظهـرت    االضـطرابات النفـسية   

Malki;  Saddichha ،Al Samail ،Al Qahtani ،Al AbdulHadi & Al 

Soaibi,التـي هــدفت إلــى تقــدير مــدى انتــشار مــشاكل الــصحة العقليــة بــين طــالب  -)(٢٠١٣ 

، )%٢١٫٩(  أن نـسبة انتـشار االكتئـاب       -المملكـة العربيـة الـسعودية      جامعة الملك فيـصل   

والتفكيـر  ، )%٢٤٫٤(وأي اكتئـاب    ) %١٩٫٤( خـر اآل واالكتئـاب ،  )%٩٫٩(واالكتئاب الجسيم   

 ). ١٫١(في االنتحار

بيــة خــالل الخبــرات التعليميــة المبكــرة خاصــة تلــك ئاكتتتــشكل البنــى المعرفيــة االو

وتنـتج عـن ممارسـات مـن يقـوم برعايـة       . التي تحدث ضمن المحيط الذي يعـيش فيـه الفـرد       

 & Beck ،Bulter ،Chapman).  أو عن الخبرات السيئة المتكررةءغير كفرعاية د الفر

Foreman  ،التواصل الالتكيفي بين الفرد وبـين مـن يقـوم علـى رعايتـه ينـتج                 كما أن . (٢٠٠٦ 

؛ لذا يرتبط االكتئاب ارتباطاً إيجابياً مـع        عنه أنماط العزو لألحداث السلبية للذات عند الفرد       

رجي وســلبياً مــع مركــز الــضبط الــداخلي؛ حيــث أشــارت دراســة تــسنى  مركــز الــضبط الخــا

ــاب    (١٩٨٠,Tesiny; Lefkowitz & Gordon)وزمــالؤه  ــين االكتئ ــى وجــود عالقــة ب  إل

 فقـد  )١٩٨٢، Metalsky ،et.al (ووجهة الضبط الخارجي، أما في دراسة ميتلسكي وزمالؤه     

لألحـداث الـسلبية يـصبحون    توصل الـى أن األفـراد الـذين لـديهم أسـلوب عـزو داخلـي فقـط                  

أن مـــستوى االكتئـــاب ) ٢٠٠٤أبـــو، قعـــدان،( وأشـــارت دراســـة . عرضـــة ألعـــراض االكتئـــاب

 . مرتفع عند ذوي الضبط الداخلي ومنخفض عند ذوي الضبط الخارجي
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ومركز الضبط مهم للتكيف الفعال عند مواجهة المواقف الضاغطة، فعند مواجهـة            

م مركز ضبط داخلي يتجهون إلى اختيار أسـلوب حـل   هذا الموقف فإن الطالب الذين لديه 

ــا     ــاوب انفعاليـ ــون إلـــى التجـ ــارجيو الـــضبط يتجهـ ــا خـ ــوا  -المـــشكالت، بينمـ  مثـــل أن يكونـ

 ونتيجة لذلك فإن داخليي الضبط قادرون على التعامل مع خيبات األمل ولديهم          -غاضبين

حملونها إلى الشعور   قدرة أفضل على التكيف؛ أما خارجيو الضبط فقد تؤدي األعباء التي ي           

 ؛ فالطالــب ذو الــضبط الــداخلي يتميــز بداللــة   (٢٠٠١، Furstenberg & Kiernan)بالكآبــة 

وأكثـر احترامـاً    ،  واضحة عن الطالب ذي الضبط الخـارجي بأنـه أكثـر صـحة نفـسية وتوافقًـا                

فـسية  وأقـل اكتئابـا وإصـابة بـاألمراض الن    ، للذات وأكثر قناعة وثقة بالنفس و ثباتا انفعاليـاً      

أما الطالب ذو الضبط الخارجي فهو مسير وال يسيطر على األحداث التي            ). ١٩٨٦أبو ناهية، (

يتعرض لها لذا يصبح عرضة لالكتئاب إلحـساسه بـالعجز وعـدم قدرتـه علـى الـتحكم فـي                    

إلـى أن الطـالب     ) ١٩٩٢الصمادي،(وهذا ما أشارت إليه دراسة      ). ١٩٩٥عبد القادر،   (أمور حياته   

. لــداخلي كــانوا أكثــر قــدرة علــى حــل المــشكالت مــن ذوي الــضبط الخــارجي ذوي الــضبط ا

  أن الطــالب ذوي الــضبط الــداخلي يتفوقــون فــي (١٩٩٠,Heaven)وأوضــحت دراســة هفــين   

اإلنجاز األكاديمي مقارنة بالطالب ذوي الضبط الخارجي، وأن الدافعية لدى طـالب المرحلـة         

 & Lau (وأشارت نتـائج دراسـة ليـو و لينـغ    . الضبطالثانوية ترتبط ارتباطاً موجباً مع مركز 

Leung,الطــالب ذوي الــضبط الخــارجي لــديهم تحــصيل متــدن، ومفهــوم ذات أن إلــى ) ١٩٩٢

 وكمساهمة في إيـضاح هـذه الجوانـب    . متدن، وعالقات ضعيفة مع أسرهم ومع المدرسة    

كتئــاب ومركــز   الالتكيفيــة واالالبنــى المعرفيــة رأت الباحثــة دراســة  طبيعــة العالقــة بــين    

 .  باستخدام عينة من طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الضبط

 : األسئلة التاليةعن اإلجابة في  ومن هنا تتحدد مشكلة البحث
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مام محمد بـن  إل لدى طالبات جامعة ا  المعرفية الالتكيفية األكثر شيوعاً   نى  ما الب  -١

 سعود اإلسالمية؟ 

محمد بن مام إلامعرفية الالتكيفية لدى طالبات جامعة    ال نىالبمجاالت  ما عالقة    -٢

 سالمية  ومستوى االكتئاب لديهن؟ سعود اإل

محمد بن مام إلا المعرفية الالتكيفية لدى طالبات جامعة    نى الب مجاالتما عالقة    -٣

 سالمية  ومركز الضبط لديهن؟ سعود اإل

مـام محمـد   إلا طالبـات جامعـة   هل توجد عالقة بين االكتئاب ومركز الضبط لدى   -٤

 بن سعود اإلسالمية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي البنـي                      -٥

ــر، الحالـــة االجتماعيـــة  ( ف المعرفيـــة الالتكيفيـــة واالكتئـــاب ومركـــز الـــضبط بـــاختال   العمـ

 ؟ ) غير متزوجة -متزوجة(

م محمـد بـن سـعود       ماإلهل هناك إمكانية للتنبؤ باالكتئاب لدى طالبات جامعة ا         -٦

 اإلسالمية من خالل البنى المعرفية الالتكيفية لديهن ؟

 الخارجي لدى طالبـات جامعـة       -هل هناك إمكانية للتنبؤ بمركز الضبط الداخلي       -٧

 بن سعود اإلسالمية من خالل البنى المعرفية الالتكيفية لديهن ؟مام محمد إلا

 :أهداف البحث
 :ةهداف اآلتيأليهدف البحث الى تحقيق ا

ا لــدى طالبــات جامعــة   المعرفيــة الالتكيفيــة األكثــر شــيوعً   نــى  البالتعــرف علــى  -١

  .مام محمد بن سعود اإلسالميةإلا

البنى المعرفية الالتكيفيـة لـدى طالبـات         ذا كانت هناك عالقة بين    إالكشف عما    -٢

 .لديهن سالمية  ومستوى االكتئابمحمد بن سعود اإلمام إلاجامعة 
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البنى المعرفية الالتكيفيـة لـدى طالبـات         ك عالقة بين  ذا كانت هنا  إالكشف عما    -٣

 .سالمية  ومركز الضبط لديهنمحمد بن سعود اإلمام إلاجامعة 

 طالبـات  االكتئـاب ومركـز الـضبط لـدى      ذا كانت هناك عالقـة بـين      إالكشف عما    -٤

 .مام محمد بن سعود اإلسالميةإلجامعة ا

راد العينــة فــي فــأمتوســطات درجــات  فــروق فــي ذا كانــت هنــاكإالكــشف عمــا  -٥

العمـر، الحالـة االجتماعيـة    (الف  البنى المعرفية الالتكيفية واالكتئـاب ومركـز الـضبط بـاخت          

 ؟)  غير متزوجة–متزوجة (

ــاب  إمعرفــة مــدى   -٦ ــؤ باالكتئ ــة التنب ــدى  مكاني ــات جامعــة ا ل مــام محمــد بــن   إلطالب

 . من خالل البنى المعرفية الالتكيفية لديهنسعود اإلسالمية

مـام محمـد بـن      إلطالبـات جامعـة ا    مركز الضبط لـدى     بكانية التنبؤ   مإمعرفة مدى    -٧

 . من خالل البنى المعرفية الالتكيفية لديهنسعود اإلسالمية

 : البحثأهمية 
 :ما يليي فالبحثنجمل أهمية 

  :األهمية النظرية
إثـــراء المكتبـــة العربيـــة بالمزيـــد مـــن األبحـــاث عـــن البنـــى المعرفيـــة الالتكيفيـــة    -١

األمـر الـذي يـساعد فـي     ، تئاب بمركـز الـضبط لـدى طـالب المرحلـة الجامعيـة       وعالقتها باالك 

وضــع اإلرشــادات والتوصــيات التــي تــسهم فــي تحقيــق الــصحة النفــسية للطالــب بــشكل     

 .سليم

كمــا يتنــاول البحــث الحــالي شــريحة مهمــة مــن شــرائح المجتمــع وهــم الطــالب     -٢

ئز المجتمع الذي يعتمـد  الجامعيون، الذين هم شباب المستقبل وركيزة أساسية من ركا     

 .عليهم في نموه وتطوره
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كما يمكن أن تكون نتائج هذا البحث نواة  لبحـوث ودراسـات أخـرى فـي مجـال                    -٣

لـدى  )  الخـارجي -الداخلي( البنى المعرفية أو في مجال االكتئاب أو في مجال مركز الضبط         

 . الطالب في المرحلة الجامعية

  :األهمية التطبيقية
سـتراتيجيات تـدخل علـى الـصعيدين الوقـائي          إعد فـي اقتـراح      سايـ  هذا البحـث  ن  إ -٤

 طالبــاتوالعالجــي بهــدف تحقيــق أكبــر قــدر مــن النــضج الــسليم والــصحة النفــسية لــدى       

قدمـه مـن توجيـه محـدد حـول بنـى       يسالمية  فـي ضـوء مـا    مام محمد بن سعود اإل  جامعة اإل 

 . معرفية ال تكيفية خاصة تشكل األساس في ممارسات معينة

 فــي تــوفير المعلومــات العلميــة والموضــوعية التــي يمكــن أن هــذا البحــثساهم يــ -٥

تساعد المختصين في المجال النفسي لتقديم خدماتهم النفسية عن طريـق عقـد بـرامج               

   .تساعدهم على فهم أعمق لتلك البنى المعرفية الالتكيفيةللطالب تدريبية 

 :مصطلحات البحث
ــة  -١ ــى المعرفي ــار: Cognitive Schema:البن ة عــن معلومــات، ومعتقــدات،   عب

. ومفاهيم، وافتراضات، وصيغ أساسية لدى الفرد، والتي يكتسبها مـن خـالل مراحـل النمـو             

 )دراكــات الفــرد والتفــسيرات التــي يقــدمها لألشــياء الــسابقة       إوتــؤثر هــذه البنــى علــى    

Beck,١٩٧٠ ،Beck & Knapp,تعـرف إجرائيـاً بأنهـا الدرجـة التـي يحـصل عليهـا         و.(٢٠٠٨

 . هذا البحث استبانة البنى المعرفية المستخدمة في فيد الفر

هو نزعة الفرد إلى عزو نجاحـه أو فـشله     Locus of Control:: مركز الضبط -٢

ما إلى عوامل داخلية يضبطها ويسيطر عليها، مثل الجهد، والمثـابرة، والمهـارة، والقـدرة،         إ

الحـظ، أو القـدر، أو الفرصـة، أو         والدافعية، أو إلـى عوامـل خارجيـة ال سـيطرة لـه عليهـا مثـل                  

ــاء ذو    ــرين األقويـ ــوة اآلخـ ــصدفة، أو قـ ــة، أو الـ ــوذهم يالطبيعـ ــسلطة ونفـ  .)١٩٩٠,Rotter ( الـ
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  مقياس مركز الـضبط المـستخدم  فييعرف إجرائيا بأنه الدرجة التي يحصل عليها الفرد      و

 .  هذا البحثفي 

وحـــدة، حالـــة مزاجيـــة تتـــضمن مـــشاعر الحـــزن، وال: Depression:االكتئـــاب -٣

والالمباالة، ومفهوما سـلبياً عـن الـذات مـصحوبا بتوبيخهـا وتحقيرهـا ولومهـا، ورغبـات فـي                    

وتغيــرات فــي عــادات األكــل، وصــعوبات فــي  . عقــاب الــذات والهــروب واالختفــاء أو المــوت 

ويعرف إجرائياً بأنـه الدرجـة   ).١٩٧٦، Beck(النوم، وتغير في مستوى النشاط نقصا أو زيادة  

 .هذا البحث مقياس االكتئاب المستخدم في فيها الفرد التي يحصل علي

 :حدود البحث 
 المعرفيـــة ىالبنـــ: " تتحـــدد بالموضـــوع الـــذي يتناولـــه البحـــث وهـــو:الحـــدود الموضـــوعية

 لــدى طالبــات جامعــة  الخــارجي- الــداخليالالتكيفيــة وعالقتهــا باالكتئــاب ومركــز الــضبط

 . "اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض

ترتبط الحدود الزمانية بفترة تطبيق هذا البحث في الفـصل الدراسـي            : الحدود الزمانية 

 . هـ١٤٣٤/١٤٣٥الثاني من العام 

جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود   تتمثـــل الحـــدود المكانيـــة فـــي  :الحـــدود المكانيـــة

 .  اإلسالمية بمدينة الرياض

 
@      @      @ 



 

 
٢٥٤

لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

 : اإلطار النظري للبحث
 :Maladaptive Schemas الالتكيفيةرفية  البنى المع

بداية مع أعمال بياجيه الـذي تنـاول البنـى المعرفيـة          لقد ارتبط مصطلح البنية المعرفية    

وتتـشكل البنـى المعرفيـة مبكـراً     . في مراحل النمو المعرفي المختلفة في مرحلة الطفولـة     

يئـة الفـرد وهـي تمثـل     في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الحقة من حياة الفرد كانعكـاس لب          

في أغلب األحيان، أجواء البيئة المحيطة وتستمر بالتوسـع وتفـرض نفـسها علـى خبـرات                

 مـن منظـور الفـرد لنفـسه         اًالفرد الالحقة حيث يباشر الفرد أدواره محمالً بها، وتكون جزء         

فهي تقود الفرد إلعادة الظروف المؤذية التي سادت في . واآلخرين وتوجه سلوكه نحوهم  

فعنــدما يــصف الفــرد بيئتــه، أثنــاء طفولتــه بأنهــا بيئــة منفــصلة،    . ولتــه إلــى حياتــه كراشــد طف

 لديـه سـبب كـل ذلـك،        وقد ال يكون واضحاً   . ورافضة، وباردة، فإنه يصف إدراكه الخاص لها      

 في حياته   ن الطبيعة الالتكيفية لهذه البنى تتضح الحقاً      إ. وقد يكون إحساسه غير صحيح    

 الفـــرد فـــي تثبيتهـــا خـــالل تفاعلـــه مـــع اآلخـــرين، وبـــالرغم مـــن أن  وذلـــك نتيجـــة الســـتمرار

 .( ١٩٧٠,Beck ;٢٠٠٦,Young ،Klosko &Weishaar)إدراكاته قد ال تكون دقيقة 

 -سفـي الظـروف أو مـع النـا    -والبنى المعرفية تمثيل معرفي لخبرات الفرد في الماضي    

والمعتقـدات التـي يـصنعها الفـرد     يعتقد أنها توفر سبيال لفهم االلتواءات في األفكـار اآلليـة    

، Miller; et.al) ؛في معالجة المعلومات حول نفسه، وحول األفـراد اآلخـرين، وحـول بيئتـه    

التشويه في تحليل األفكـار،  : كما أن البنى المعرفية مسئولة عن المشكالت مثل ؛ (٢٠٠٣

ي عـن الـنفس     ومراحل سوء التكيف االنفعالي، والتوقـع الخـاطئ المبـالغ فيـه وغيـر الـواقع               

ــالمواقف، والتفــاعالت، واألحــداث،       واآلخــرين والظــروف البيئيــة، وإلحــاق المعنــى الــسلبي ب

وزيـــادة فـــي التحليـــل الخـــاطئ للمعلومـــات، والتآكـــل فـــي شـــعور الفـــرد بالكفايـــة الذاتيـــة،    



 

 
 ية واالجتماعيةاإلنسانمجلة العلوم   ٢٥٥

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

ــاً   ــر تطرفــ ــلبية أكثــ ــشاعر ســ ــل     ومــ ــي الخلــ ــادة فــ ــزز الزيــ ــدعم وتعــ ــلوكية تــ ــول ســ ، وميــ

 .(٢٠٠٠,Dattilio & Freeman ;١٩٩٠,Bellack; Hersen; & Kazdin)الوظيفي

 Cormier & Nurius ;(١٩٩٩) Youngوقــد حــدد يونــغ وكــورمير ونيــورس      

 بنيــة معرفيــة أساســية التكيفيــة صــنفها ضــمن خمــسة مجــاالت مــن الحاجــات ١٨،(٢٠٠٠)

 : ، وهذه المجاالت هي"مجاالت البنى المعرفية"االنفعالية غير المشبعة يسميها 

وهو التوقعات التي يحتاجهـا الفـرد مـن أجـل األمـن،           : االنفصال والرفض : ألوّلالمجال ا 

والسالمة، والثبات، والتغذيـة، والتعـاطف، ومـشاركة المـشاعر، والقبـول، واالحتـرام والتـي             

إن أسـاس العائلـة النمطـي منفـصل، وفـاتر، ورافـض، ومـانع،               . لن تلبى حسب توقعات الفرد    

وتنـدرج ضـمن هـذا المجـال البنـى المعرفيـة        . سيء للمعاملـة  ومنعزل، وسريع االنفجار، أو مـ     

بنية الهجر وعدم االستقرار، وسوء الظن وإسـاءة المعاملـة، والحرمـان    : الالتكيفية التالية 

 . العاطفي، والعيب والنقص، واالنعزال االجتماعي

 وهــو التوقعــات حــول الــنفس والبيئــة   :الخلــل فــي االســتقاللية واألداء : المجــال الثــاني 

. والتي تتدخل بقدرة الفرد المدركة لالنفصال، والبقاء على قيد الحيـاة، والعمـل باسـتقاللية           

فـشل  الإنّ أصل العائلـة النمطـي التـشابك، واالسـتخفاف بثقـة الفـرد، والحمايـة الزائـدة، أو                    

وتنــدرج تحــت هــذا المجــال البنــى   .  بتعزيــز الفــرد لكــي يعمــل بكفــاءة خــارج إطــار العائلــة    

وعـدم الكفـاءة، والهـشاشة      ) التبعيـة -االتكاليـة (االعتماديـة   : التكيفية التاليـة  المعرفية ال 

 .الذات غير المتطورة، والفشلولألذى والمرض، والتشابك ) الحساسية(

العجز في تحمل المسؤولية تجاه : الحدود الضعيفة أو الحدود المختلة:المجال الثالث  

إلــى صــعوبة احتــرام حقــوق اآلخــرين،   اآلخــرين، أو التوجــه نحــو هــدف طويــل المــدى يــؤدي   

. والتعــاون معهــم، أو القيــام بااللتزامــات، أو وضــع أهــداف شخــصية وواقعيــة وتحقيقهــا         

يوصــف أصــل العائلــة بهــذه الحالــة بأنــه ذو طبيعــة متــسامحة، ومتــسيب، ويفتقــر للتوجيــه،     
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 الالتكيفية  وتندرج ضمن هذا البنى المعرفية    . والتعامل بفوقية بدالً من المواجهة المناسبة     

 . قلة الضبط الذاتي–، والضبط الذاتي )التكبر،  واالستحقاق(تفويض الذات  واألهلية: التالية

وهـــو التركيـــز المفـــرط علـــى رغبـــات، ومـــشاعر، : التوجـــه مـــن اآلخـــر: المجـــال الرابـــع 

واستجابات اآلخرين، على حساب الحاجات الخاصة بالفرد ـ من أجل الحصول على الحب  

عـادة  .  واالحتفاظ بإحساسه باالتصال واالرتبـاط بهـم، أو تجنـب انتقـامهم         واالستحسان،

وتنـدرج ضـمن هـذا المجـال البنـى      . يتضمن الكبت وعدم وعي الفرد لغضبه وميوله الطبيعية    

الخضوع لآلخرين، ونكـران الـذات، والبحـث عـن االستحـسان            : المعرفية الالتكيفية التالية  

 .والبحث عن التقدير

 وهـو التركيـز المفـرط علـى كبـت المـشاعر             : الترقب الزائـد والكـبح     :المجال الخامس 

العفوية الخاصة، واالندفاعات، أو التركيز على تحقيق قـوانين صـارمة وتوقعـات عـن األداء                

والسلوك األخالقـي علـى حـساب الـسعادة، والتعبيـر عـن الـذات، واالسـترخاء، والعالقـات                  

طـي قاسـياً، ومتطلبـاً، وأحيانـاً عقابيـاً حيـث            ويكـون أسـاس العائلـة النم      . المقربة أو الـصحة   

تبــاع القــوانين، وإخفــاء المــشاعر، وتجنــب األخطــاء ايتغلــب األداء، والواجــب، والكماليــة، و

أن مـن   ويوجـد عـادة شـعور داخلـي بالتـشاؤم والقلـق             . على السعادة، والفرح، واالسترخاء   

وتنـدرج ضـمن هـذا      . دائمـا أمور الحياة ستتداعى إذا فشل الفـرد فـي أن يكـون يقظـا وحـذرا                 

السلبية والتـشاؤم، والكـبح العـاطفي، والمعـايير         : المجال البنى المعرفية الالتكيفية التالية    

 . المتشددة و النقد المفرط، والعقابية

 :Depressionاالكتئـاب 
يُعتبر االكتئاب أحد فئـات االضـطرابات الوجدانيـة والتـي تُعتبـر بـدورها أكثـر األمـراض          

تشاراً وشيوعاً وهى بالتالي مسئولة عن كثير من المعاناة واآلالم النفسية بـين             النفسية ان 

بدأ بعض أنواع االكتئاب فجأة    ؛ وي )١٩٩٨عكاشة،  (آالف من أفراد أي شعب من الشعوب        
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خــرى يمكــن أن تــرتبط بموقــف مــن الحيــاة أو بالــضغط     أ ا ولكــن أنواعــ ،دون ســبب ظــاهر 

 الحياتيــة مثــل  األنــشطةمكتئبــون القيــام بأبــسط   نــا ال يــستطيع األفــراد ال  ا أحي.النفــسي

 ولكـــن يتـــصرفون ،آخـــرون يمـــرون باالكتئـــابو ،الخـــروج مـــن الـــسرير أو ارتـــداء المالبـــس 

والـذي تـدور    ) ذو القطبـين  (ني بعض األفراد من االكتئاب المزدوج       اويع؛  ويفكرون كالمعتاد 

 الجامحـة  األنـشطة  من أعماق اليـأس إلـى الحـديث أو      -نين مفرطت يبه أمزجتهم بين حالت   

يحـــدد الـــدليل التشخيـــصي ؛ و)٢٠٠٤,Thompson( أو األفكـــار المـــضخمة حـــول كفـــاءتهم

تيـة كعالمـات تـشير      اآلعـراض    األ -٥-DSM)( لالضـطرابات النفـسية      الخامسحصائي  واإل

عـراض التاليـة تكـون موجـودة         أو أكثـر مـن األ      ة خمـس  .إلى حدوث نوبة االكتئاب الرئيـسة     

قــل منهــا  عــن األداء الــسابق مــع عــرض واحــد علــى األ مثــل تغيــراًأثنــاء فتــرة أســبوعين وت

 كمـا   ،تقريبـا كـل يـوم      ن االهتمـام والـسرور    اما مزاج مكتئب معظـم اليـوم أو فقـد         إيكون  

تنـــاقص ملحـــوظ فـــي و. مـــا مـــن التقريـــر الـــذاتي أو مـــن مالحظـــات األفـــراد اآلخـــرين  إيتبـــين 

معظـم اليـوم وفـي كـل يـوم      ل، االهتمامات والمسرات في كل النـشاطات أو فـي معظمهـا       

  عنـدما ال يكـون الفـرد خاضـعا لنظـام الحميـة      ،نخفـاض جـوهري فـي وزن الجـسم     ، وا تقريبا

، )مــن وزن الجــسم فــي الــشهر%٥تغيــر ألكثــر مــن  ( تحــدث نقــص أو زيــادة فــي الــوزنفــإن

ن االتعـب أو فقـد  ، وخر النفس حركـي أالتهيج أو الت  ، و رق أو كثرة النوم كل يوم تقريبا      األو

هميـة أو شـعور زائـد وغيـر مناسـب بالـذنب كـل        الشعور بعدم األ، و ة كل يوم تقريبا   الطاق

 القـرارات  اتخـاذ  أو عـدم الحـسم فـي         ، نقص القـدرة علـى التفكيـر أو التركيـز          ، و يوم تقريبا 

نتحاريـة أو خطـة     الـة   ونتحاريـة أو محا   اتـصورات   و ،تـواتر التفكيـر بـالموت     و ،كل يوم تقريبا  

 . نتحارمحددة لال

 ،م الفــرد المكتئــب بالنتــائج المباشــرة لــسلوكه وال يهــتم بالنتــائج بعيــدة المــدى يهــت و 

ال يكـافئ نفـسه عنـد النجـاح ويعاقـب نفـسه       . ويقوم بعزو غير مناسـب لألحـداث الـسلبية        
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ن  بـين نظرتـه لنفـسه اآل   اً كبيـر اً ويضع فرقـ ،يرى نفسه بطريقة سلبية ؛ و بشدة عند الفشل  

 ؛ فــي التغييــر فهــو ال يــرى أمــالًلالنتحــاريلجــأ الفــرد المكتئــب لهــذا كلــه و .وبــين ذاتــه المثاليــة

  ).٢٠٠٠,Dattilio & Freeman( سيغير البيئة ويريحه من مشاكله االنتحارويعتقد أن 

 أن تطور االكتئاب لدى الفرد يـتم نتيجـة تعرضـه للخبـرات الـسلبية        Beckويوضح بيك   

ات الـسلبية المبكـرة أن تؤهـل        والتي تجعله حساسا بدرجة زائـدة، ومـن شـأن هـذه الخبـر             

الفرد لالستجابة المفرطة كلما واجه ظروفا شبيهة في حياته الالحقـة إذ تجعلـه ميـاالً إلـى                  

فيــرى أن أي خــسارة تلحــق بــه مــن  . األحكــام المطلقــة المتطرفــة فــي مثــل هــذه الخبــرات  

 تامــاً المــستحيل تعويــضها، وأن أي فــرد ال يعطيــه االهتمــام الكــافي فكأنمــا يرفــضه رفــضاً     

ثم يتذكر  . وبالتالي يعتقد أنه ال يملك اإلمكانات لحل مشاكله وأن المستقبل بات بال أمل            

 وهـذه العدسـة الـسوداء مـن االعتقـادات الـسلبية تـؤدي               ؛فقط الخبرات الفاشلة في ماضيه    

بالمكتئب ليدرك أنه ال يسيطر على األحـداث الهامـة فـي حياتـه فيـشعر بـالعجز والـضعف                    

، والشعور بالنقص، وتدنٍ في اعتبار الذات لدى الفرد، ولوم الـذات، ويـشعر              وتؤدي لالكتئاب 

 .)٢٠٠٥,Corey(الفرد كذلك أنه السبب في ذلك كله 

 :النظريات المفسرة لالكتئاب
تعددت النظريات المفسرة لالكتئاب وفقاً للمداخل الفلسفية المختلفة التي تؤكدها          

ينظــر أتبــاع المدرســة التحليليــة إلــى االكتئــاب     :نظريــة التحليــل النفــسي : النظريــة، ومنهــا 

باعتباره نتاجاً للتفاعل بين الدوافع والرغبات من جهة وبين الجوانب الوجدانية من جهـة    

أخــرى بمــا فيهــا مــشاعر الــذنب  والخــسارة، ويعبــر علمــاء التحليــل النفــسي عــن مفهــوم     

رة وإشـباع حاجـة الحـب    االكتئاب بأنه ناتج عن عدم تلبية الفـرد لرغباتـه الجنـسية المبكـ       

وهنــا تنتــاب الفــرد حالــة مــن الــشعور بالغــضب والكراهيــة والعــداء نحــو موضــوع الحــب            

وتتحـــول هـــذه المـــشاعر وبفعـــل شـــعوره بالـــذنب إلـــى الـــداخل أي نحـــو الـــذات، لـــذا  فـــإن     
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االكتئاب من وجهة نظر هـذه النظريـة عبـارة عـن غـضب موجـه داخليـا نحـو الـذات نتيجـة             

 ). ١٩٨٨الشناوي وخضر،( زي أو غضب ال شعوري لفقدان حقيقي أو رم

: النمـوذج األول  : النظرية المعرفية وجـود نمـوذجين معـرفيين مـن االكتئـاب            وتفترض

ــذات وعــن       Beckأســسه بيــك ورفاقــه    ويــرى أن أســباب االكتئــاب أفكــار ســالبة عــن ال

للموقـف  وعن المستقبل حيث يؤدي اإلدراك السلبي لدى الفـرد وتقييمـه            ،  الخبرات الراهنة 

إلى حالة االكتئاب وغالبا ما تكون األفكار السالبة التـشاؤمية غيـر واقعيـة ومحرفـة وغيـر               

منطقيه ويتحرك الحزن عـن طريـق تفـسير خبـرات الفـرد ضـمن حـدود الحرمـان والـنقص                     

ويرتبط الوجـدان فـي االكتئـاب مـع العنـصر المعرفـي؛ وعلـى هـذا األسـاس صـاغ                ،  واالنهزام

لق عليه العالج المعرفي حيث يؤدي اإلدراك إلى المعرفة واالنفعال          نمطا عالجيا أط  ) بيك(

ولكــــن عنــــد المكتئــــب تــــسيطر العمليــــات المفرطــــة فــــي  ، عنــــد العــــاديين واالكتئــــابيين

 Seligmanأســـسه ســـليجمان : النمـــوذج الثـــاني). ١٩٩٣:موســـى (الحـــساسية والمحتـــوى 

ج أن التعـــرض ألحـــداث ويـــرى هـــذا النمـــوذ، ويـــسمى نمـــوذج العجـــز المـــتعلم وقلـــة الحيلـــة

خارجة عن نطاق السيطرة وإدراكها في هذا اإلطار يؤدي إلـى توقعـات بفقـدان الـسيطرة           

وتؤدي هذه التوقعات إلـى حالـة مـن القـصور تتمثـل فـي             ،  على األحداث التالية في المستقبل    

ــف         ــى المواقـ ــسيطرة علـ ــه الـ ــاجزا ال يمكنـ ــسه عـ ــرء نفـ ــدرك المـ ــة ويـ ــة الحيلـ ــز وقلـ العجـ

فالمريض المكتئب تعلم واعتقـد بأنـه       ،  قد ربط بين االكتئاب والعجز المتعلم     واألحداث  و  

ومـن  ،  ال يستطيع السيطرة على مهـام حياتـه بـالتخفيف مـن معاناتـه أو تحقيـق إشـباعاته                  

والفــشل المهنــي ، األحــداث المعجلــة لإلصــابة باالكتئــاب مــوت أحــد الوالــدين أو المحبــوب   

، فتتزايد لديه األمـراض البدنيـة  ، عله ضعيفا في قدرته مما يفقد المريض قوته ويج    ،  والدراسي

، واإلحــساس بــالعجز بدرجــة كبيــرة ويجــد المــصاب أن اســتجاباته الخاصــة ليــست مــؤثرة  

وفي الغالب يلقي بنفسه تحت رعاية اآلخرين وأشار سـليجمان إلـى الـدالالت اإلكلينيكيـة                
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  فـي الـدماغ                Norepinephrinوأنه في حالة العجز يتم  استنزاف كل النـور           ،  على االكتئاب 

النظرية السلوكية تفسير االكتئاب في ضوء التعميم المفرط         وتعطي   ).١٩٩٤اسماعيل،( 

للمنبه واالستجابة، فالفرد المكتئب يبالغ فـي االسـتجابة، كفقدانـه لالهتمـام بمـدى واسـع           

كالرســوب ( ين مــن األنــشطة، ويفقــد الــشهية، ويــنخفض تقــديره لذاتــه، رداً علــى منبــه معــ 

، وسلوك االكتئاب إنما يتكون من خـالل اسـتجابات وعـادات شـاذة تكتـسب                )باالمتحان

بفعـــل خبـــرات خاطئـــة ولـــيس نتيجـــة لغرائـــز وصـــراعات داخليـــة، ويفـــسر االكتئـــاب فـــي   

المدرسة السلوكية على أنـه سـلوك مكتـسب مـن البيئـة بفعـل سلـسلة مـن االرتباطـات                     

المدرســة الــسلوكية عــدم وجــود أمــراض  تقــف وراء  بــين المنبهــات المختلفــة، وتفتــرض  

 ).٢٠١٥المشوح،( األعراض الظاهرة، فاألعراض هي األمراض 

 :Locus Of Control مركز الضبط
دراكــات الفــرد لخــصائص شخــصيته وقدراتــه وقيمــه ومثلــه وأهدافــه وأســلوبه فــي    إن إ

تـؤثر فـي سـلوكه       وحدة كليـة      وما يكتنفها من أحكام تقيميه، واتجاهات عاطفية       الحياة

 دراسـة هـذه المـدركات       تـساعد . افقه وفعاليته  تو  دافعيته و  وتنظمه وتوجهه كما تؤثر في    

ــه وبخاصــة فــي المجــاالت اإل        ــة علــى فهــم الــسلوك البــشري والتعــرف علــى محددات نجازي

 فتــدفع المفــاهيم اإليجابيــة عــن  .يــة وقيمــة عالجيــة ؤوالتكيفيــة ممــا يجعــل لهــا قيمــة تنب  

مواجهة الحيـاة واقتحـام المواقـف الجديـدة فـي حـين يـشعر ذو المفـاهيم         الذات الفرد إلى    

، Rintoul ،Thorne )  بــالعجز والفــشل ويتــصرفون فــي ضــوء ذلــك      عــن الــذات الــسلبية

Wallace ،Mobley ،Fraser ،& Luckey,١٩٩٨; Rotter,؛  ويعــرف مركــز الــضبط (١٩٩٠

تهـم حياتـه،   ) مواقـف (حـداث  بأنه معتقدات الفرد حول قدرته على ضبط مـا يحـيط بـه مـن أ     

 .وهذه المعتقدات هي عامل مركزي في الدافع السلوكي
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البعد الداخلي والبعد الخارجي وبالتالي يمكن تقـسيم        : يتضمن مركز الضبط بعدين    و

 والفئـة  ، الفئـة األولـى فئـة الـضبط الـداخلي         : مفهوم مركـز الـضبط     إطاراألفراد إلى فئتين في     

 متغير هام لتفسير الـسلوك اإلنـساني وفهمـه          ومركز الضبط  ؛الثانية فئة الضبط الخارجي   

 ويتــشكل بفعــل عوامــل وأنمــاط التنــشئة االجتماعيــة والظــروف  ،فــي المواقــف المختلفــة

 كما أنه أحد متغيرات التنظيم االنفعالي للشخـصية     ،المحيطة عبر مراحل النمو المختلفة    

 ويرجع ذلك لكون الفرد الـذي       ،ماعية في حياة الفرد النفسية واالجت     اً هام اًوالذي يلعب دور  

 والواثــق مــن نفــسه هــو   ،يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الطمــوح المــتمكن مــن قدراتــه وجهــده    

، Rotter ) أســـاس التقـــدم والتطـــور بعكـــس الـــذي يفتقـــر لتلـــك القـــوة وذلـــك الطمـــوح   

Seeman ،& Liverant,,ــه   .(١٩٦٢ إدراك الفــرد أن :    ويعــرف مركــز الــضبط الخــارجي بأن

:  ال تنتج من سـلوكه، بـل تعتمـد علـى عوامـل خارجيـة خـارج سـيطرته وإرادتـه مثـل                 النتائج

الحـــظ، أو الـــصدفة، أو القـــدر، أو كأنـــه تحـــت تحكـــم آخـــرين أقويـــاء، أو ال يمكـــن التنبـــؤ          

بالــسلوك بــسبب التعقــد الــشديد للقــوى المحيطــة بــالفرد؛ ويعــرف مركــز الــضبط الــداخلي  

نـتج مـن سـلوكه ولـيس مـن عوامـل خارجيـة خـارج                اعتقاد الفـرد أن نتـائج الـسلوك ت        : بأنه

الحظ، والصدفة، والقدر، وكذلك ايمانه بقدرتـه علـى التـأثير بطريقـة             : سيطرته وإرادته مثل  

فإذا كان عند الفرد معتقـد أن الجهـد يزيـد مـن النجـاح               .  والعزو للجهد أو القدرة لديه    . فعالة

اح، حيــث يكــون التركيــز علــى    يقــوم بجهــد فتزيــد الدافعيــة لديــه، ويــؤدي ذلــك إلــى النجــ       

إمكانات الجهد المبذول، وبالتالي من لديه مركز ضبط داخلـي يكـون مثـابراً، ولديـه دافعيـة،             

ن تفسير الفرد  إ.(١٩٦٢,.Rotter ،et al، ١٩٦٦,Rotter)ومنجز، ويتمتع بصحة نفسية جيدة 

 غيـر قـادر      بأنـه   الفـرد   وأن تفكيـر   ،حداث نفـسها  لألحداث يحدده بشكل أقوى من واقع األ      

 حيـث  ،"العجز المتعلم"على تحقيق نتائج حسنة قد يؤدي إلى ضعف الدافع أو ما يسمى ب      

فـي حياتـه،     حـداث  علـى األ   اًيجابيـ إن هذا الفرد ليس لديه سبب في توقع قدرته علـى التـأثير              إ



 

 
٢٦٢
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ويــشير أســلوب . نظريــا لمفهــوم مركــز الــضبطإطــاراً  أعطــت نظريــة العــزو الــسببي حيــث

ط الغالب لدى الفرد في تفسيره وتعليله لألحداث التي يختبرهـا ومـا تـتمخض               العزو إلى النم  

وبين حالة العجـز المـتعلم التـي يتعـرض لهـا            ،  حداث من نتائج سلبية أو إيجابية     عنه هذه األ  

 فـــي العجـــز Seligmanن اويـــستند النمـــوذج المعـــدل لنظريـــة ســـليجم؛ )٢٠٠١,Rice( الفـــرد

أسـلوب التفـسير الـذي يتبنـاه الفـرد فـي تعليلـه لمـا يمـر بـه           المتعلم إلى االفتراض القائل بأن      

 لحالـة العجـز    هتعرضـ مـدى   ية  ئمن مواقف وما يختبره من نتائج هو الذي يحدد من ناحية مبد           

،  مـن عدمـه  ) الـتحكم علـى أي الحالة التي تمثـل اعتقـاد الفـرد بافتقـاره إلـى القـدرة          (المتعلم  

حـداث الـسيئة إلـى      أن الفـرد الـذي يعـزو األ       و ؛كما يحدد استمرارية هـذه الحالـة وشـموليتها        

أسباب ذاتية وثابتة وشـاملة التـأثير ويعـزو النتـائج اإليجابيـة إلـى أسـباب خارجيـة ومتغيـرة                

مـن  ) أو يـرتبط بهمـا    (ومحددة التأثير يكـون عرضـة لحالـة العجـز المـتعلم وحالـة االكتئـاب                 

 & Wintre ;٢٠٠١,Rice ) كالتوقعــات والتقييمـات الذاتيــة أخــرىثـار دافعيــة ومعرفيــة  آ

Crowley,١٩٩٣).  

ــر  و  ــرى روتـ ــي    (١٩٧٥,Rotter)يـ ــارجي هـ ــضبط الخـ ــكال الـ ــبط الحـــظ أو  ) ١: (أن أشـ ضـ

 أو أن التـأثيرات الحتميـة       ، هذا النوع يمثل اعتقاد الفرد بـأن العـالم غيـر قابـل للتنبـؤ               :الصدفة

  فـي  يمثـل  :القدر) ٢ (.حداث عن األ  مسئولةوغير الخاضعة للعقل من وجهة نظر الفرد تعد         

ضـبط  ) ٣(.حداث ألنها مقـدرة سـلفا   الفرد أنه ال يستطيع أن يتدخل أو يغير مسار األ  اعتقاد

حـداث التـي تواجهـه يكـون فـي      اعتقـاد الفـرد أن التـأثير علـى األ     فـي    يمثـل  :األقوياءاآلخرين  

) ٤(. أيدي أفراد آخـرين أكثـر قـوة ونفـوذا منـه وأنـه ضـعيف مقارنـة بتـأثير اآلخـرين وقـوتهم                     

 الفرد أن الحياة معقـدة جـدا بحيـث ال يمكـن       اعتقاد يمثل   :عدم القدرة على الفهم والتنبؤ    

.  التنبؤ بها أو بأحداثها بحيـث تخـتلط عليـه األمـور فـال يفهمهـا وال يـستطيع الـتحكم فيهـا              

 إلى أن كون األفراد من ذوي التوجه الداخلي للضبط أو من ذوي التوجه              Rotterويشير روتر   
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 فكــل فـــرد يـــشترك فــي خـــصائص مـــع   ؛جي للـــضبط ال يعنـــي أنهــم أنمـــاط مختلفـــة الخــار 

 كما يشترك مع اآلخرين الذين يقعـون ضـمن       ،اآلخرين ضمن نفس التصنيف الذي يقع فيه      

ذا يعنـي أنـه يجـب      هـ . درجـة أقـل   بالتصنيف اآلخر فـي بعـض الخـصائص ولـو أن ذلـك يكـون                

داخلي والضبط الخارجي ويقـع النـاس علـى          طرفاه الضبط ال   ،مر باعتباره متصال  النظر إلى األ  

 ي مـن النـاس ذو     وهـذا يعنـي أن قلـيالً      .  ومعظمهم في الوسط   ،نقاط أو مواضع بين الطرفين    

وهناك قدر من التشكيك في االفتراض بأن مركز        . توجه داخلي أو خارجي بدرجة كبيرة     

حـو مركـز    ن الفـرد الـذي لديـه توجـه ن         إ .الضبط صفة عامة أو سمة تظهـر فـي كـل المواقـف            

 للــضبط فــي  خارجيــاًالــضبط الــداخلي فــي بعــض المواقــف مــن المحتمــل أن يظهــر توجهــاً    

  ).١٩٩٨,Marks( ال أن هناك سيطرة إلى حد ما ألحد التوجهين لدى الفردإ، مواقف وأوضاع

 : مركز الضبط في نظرية التعلم االجتماعي
نظريـة التـي اشـتق منهـا     للوصول إلى فهم أعمق لمركز الضبط، ال بد من العودة إلـى ال            

 Julian Rotterهـذا المفهـوم، وهـي نظريـة الـتعلم االجتمـاعي التـي عرضـها جوليـان روتـر           

وحاولـت هـذه    . ١٩٥٤ألول مرة في كتابه المعنيـون بـالتعلم االجتمـاعي واإلكلينيكـي عـام               

النظريــة أن تقــرب بــين اتجــاهين عريــضين متباعــدين فــي علــم الــنفس األمريكــي، يتمثــل        

 ( S-Rه األول فــي النظريــات الــسلوكية أو التــي يطلــق عليهــا فــي المؤلفــات نظريــات   االتجــا

، ومن المعلـوم أن هـذه النظريـات تـولى عنايـة خاصـة لعمليـة تـدعيم أو                  )المثير واالستجابة   

أما االتجاه الثاني فيتمثل في النظريات المعرفية التي تركـز  . تعزيز السلوك المراد اكسابه   

ولقــد حــدد روتــر . )١٩٧٥، Rotter(مليــات النــشاط العقلــي المعرفــي  اهتمامهــا علــى بحــث ع

 Behaviors(أســاليب الــسلوك ) ١: (أربعــة متغيــرات أساســية تقــوم عليهــا نظريتــه هــي  

style( ،)(التوقعـــات ) ٢Expectancies( ،)٣ ( التـــدعيمات(Reinforcement) ،)الموقـــف ) ٤

ــر مــن    ؛ وفــي ضــوء هــذ  ) Psychological Situations(النفــسية  ــرات تمكــن روت ه المتغي
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أن احتمــال صــدور أي ســلوك فــي أي موقــف نفــسى  : صــياغة معادلــة للــسلوك أوضــح فيهــا 

معين هو دالة للتوقع بأن هذا السلوك سيؤدى إلى تدعيم معين في هذا الموقـف مـع وضـع                    

لــذلك فقــد وضــعت هــذه النظريــة فرضــا أساســيا    . قيمــة معينــة لهــذا التــدعيم فــي االعتبــار  

 أدرك الفـرد التـدعيم الـذي يـصادفه علـى أنـه مـرتبط أو مترتـب علـى                     اإذ:  ما يلـى   أوضحت فيه 

ســلوكه، فــإن قــوة أو ضــعف احتمــال صــدور مثــل هــذا الــسلوك مــرة أخــرى فــي مواقــف             

وعندما يدرك الفرد أن التـدعيم  . متشابهة يتوقف على مدى ايجابية او سلبية هذا التدعيم    

اق تحكمـه أو سـيطرته، أو غيـر متـسق مـع      الذي تلقاه عقـب سـلوك معـين بأنـه خـارج نطـ          

سلوكه فانه تبعـا لـذلك يقـوم بـرد هـذا التـدعيم إلـى عوامـل خارجـة عـن ذاتـه مثـل الحـظ،                       

الصدفة، القدر، أو األشخاص ذوي النفوذ والتأثير عليـه، وعلـى ذلـك فـان احتمـال صـدور هـذا                   

ــدعيم     ــوع مـــن التـ ــذا النـ ــة (الـــسلوك المـــصاحب لمثـــل هـ ــدد الهويـ ــر محـ موقـــف فـــي ال) غيـ

 .)١٩٦٦، Rotter(المستقبلية المماثلة يصبح احتماال ضعيف 

 : الدراسات السابقة
 بعنـوان   (١٩٧٦، ,Prociuk, ،Breen ،& Lussier )  بدراسـة قـام بروكويـك وزمـالؤه    

وتبنــى البــاحثون فكــرة أن االكتئــاب يعتبــر نظــام   ،  واالكتئــابالخــارجي –الــداخليالــضبط 

 البحـث مجموعتـان     فياشترك   .دلمستقبل من جانب الفر   للتوقعات السالبة عن الذات وا    

 – علـم الـنفس      فـي  مبـدئي  ملتحقـين بمقـرر      جامعيا ا طالب ٦٧من األفراد، األولى تكونت من      

 علـم   فـي  ا متقـدم  ا كانوا ينهـون مقـرر      طالباً ٤٤ والثانية تتكون من     –مجموعة صغار السن    

 مجمـوعتي ية مقاييس على    وقد تم تطبيق بطار    – مجموعة كبار السن     –النفس المرضى   

. BDIك لالكتئـاب  يـ  بومقيـاس   I–Eتر لمركز الضبطومقياس رمن المفحوصين، تكونت 

دراك إرتباط االكتئاب وبداللة إحصائية بـ ا لمجموعة صغار السن، االرتباطيظهر التحليل   أ

لـة  وأن االكتئـاب أيـضاً ارتـبط باالكتئـاب بدال       ) ٠٫٠١ بمستوى داللة    ٠٫٤٠ = ر (الخارجيالضبط  
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بالنـــسبة لمجموعـــة كبـــار الـــسن، فقـــد ارتـــبط  و. ) ٠٫٠١ مـــستوى داللـــة ٠٫٣٥ = ر(إحـــصائية 

ــادراك الـــضبط    ــارجياالكتئـــاب بداللـــة إحـــصائية بـ . )٠٫٠٥نـــد مـــستوى دال ع ٠٫٢٧ = ر (الخـ

ويــذكر البــاحثون أن نتــائج الدراســة قــد قــدمت بعــض التــدعيم للعالقــة بــين مركــز الــضبط   

اط بـين االكتئـاب ومركـز       ـحليالت إحصائية تالية أوضحت أن االرتب     واالكتئاب، إال أن نتائج ت    

ــد مــستوى  ٠٫٢٢ = ر(الــضبط كــان داالً فقــط لمجموعــة صــغار الــسن      ــ) ٠٫٠٥ دال عن س ـولي

   ). غير دال ٠٫١٠ =ر(ار السن ـة كبـلمجموع

 &، Fogg ،Kohaut ) بمركز الضبط ته عالقفيفوج وزمالؤه بدراسة االكتئاب وقام 

  Gayton ،٤٣(  جــامعيين ا وطالبــةً طالبًــ٧٣تكونــت مجموعــة المفحوصــين مــن     (١٩٧٧ 

  I-E وقـد اسـتخدم مقيـاس روتـر للـضبط      ؛ سـنة  ٢٤-١٨سن بين التراوح )  ذكور٣٠إناث و

وقــد وصــل معامــل االرتبــاط بــين درجــات المفحوصــات اإلنــاث علــى  . ك لليــأسيــومقيــاس ب

ا بالنــسبة للــذكور، فقــد بلــغ معامــل      أمــ٠٫١٤مقيــاس اليــأس ومقيــاس مركــز الــضبط إلــى      

أن معامالت االرتباط الـسابقة     و. ) ٠٫٠٥دال عند مستوى     ( ٠٫٣٥االرتباط بين المتغيرين إلى     

 والــصدفة حظ أن عوائـد الـسلوك تتحـدد بـال    فــيتوضـح أن العالقـة بـين االكتئـاب واالعتقـاد      

 .والقدر توجد فقط لدى الذكور دون اإلناث

 العالقـة بـين بعـض المتغيـرات النفـسية واالكتئـاب        ( ١٩٩٦,Ghareeb) غريبودرس

لمجموعــة مــن الــشباب المــصري فــي المــرحلتين الثانويــة والجامعيــة، لمعرفــة أي مــن هــذه    

وتمــت دراســة االكتئــاب فــي عالقتــه بكــل مــن مركــز . المتغيــرات أكثــر ارتباطــاً باالكتئــاب

 مـن مرحلتـي     ابٍ شـ  ٤٠٠تكونت مجموعة المفحوصين مـن      . الضبط وتوكيد الذات والقلق     

واستخدم في البحـث المقـاييس التاليـة    )  إناث ٢٠٠ ذكور و ٢٠٠(التعليم الثانوي والجامعي  

 الخــارجي لروتــر، – ومقيــاس الــضبط الــداخلي - وولــب والزاروس–مقيــاس توكيــد الــذات : 

أظهـرت النتـائج أن االكتئـاب       . ومقياس بك لالكتئاب ومقياس القلـق كوسـتيلو وكـومرى         
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) ٠٫٠١دال عنـــد مـــستوى   (٠٫٣٥ بمركـــز الـــضبط بمعامـــل دال إحـــصائياً  مقـــداره قـــد ارتـــبط

وصل ) ٢٠٠= ن ( وبالنسبة لمجموعة اإلناث فقط     ) ٤٠٠= ن  (لمجموعة المفحوصين الكلية    

،  وبالنــسبة لمجموعــة ) ٠٫٠١دال عنــد مــستوى  ( ٠٫٣٧معامــل االرتبــاط بــين المتغيــرين إلــى  

؛ والفـرق بـين      ) ٠٫٠١وبمـستوى  داللـة       ( ٠٫٢٦عامل االرتبـاط    كان م  )  ٢٠٠= ن  ( الذكور فقط     

 الخــارجي –معــاملي االرتبــاط لــدى كــل مــن اإلنــاث والــذكور بــين كــل مـــن الــضبط الــداخلي  

الـضبط   وبالنـسبة للـدرجات علـى مقيـاس       ) .  ، غير دالة     ١٫٢٢= ذ(واالكتئاب غير دال إحصائياً     

 ) ٢٠٠= ن  ( ع للجـنس، فقـد حـصلت اإلنـاث           الخارجي فلم توجد فيها فـروق ترجـ        –الداخلي  

 ، بينمــا حــصل الــذكور علــى متوســط   ٢٫٩٩ بــانحراف معيــاري  ٩٫٤٢علــى متوســط مقــداره  

 .٢٫٧٩ بانحراف معياري ٩٫٣٥مقداره 

بدراسة العالقـة بـين مركـز الـضبط واالكتئـاب لـدى              (١٩٨٨,Costelo)قام كوستيلو   و

 تكونـــت .ين علـــى المستـــشفى مجمـــوعتين مـــن الطـــالب والمرضـــى النفـــسيين المتـــردد     

ــين مـــن   ــة المفحوصـ ــال ٥٥مجموعـ ــة ب مـــن طـ ــاث و ٣٢(  الجامعـ ــور ٢٣ إنـ ، وتكونـــت ) ذكـ

وجـد فـروق فـي    توألنه لـم  .  من اإلناث األكبر سنا٥٢ًالمجموعة الثانية من المفحوصين من      

مجموعة الطالب ترجع إلى السن أو درجات مركز الضبط أو االكتئاب فقد تم ضم اإلناث           

ــدة علـــى الـــ ــة واحـ ــد  . ذكور فـــي مجموعـ ــد تـــم تجنيـ  مـــن المريـــضات النفـــسيات مـــن  ٢١وقـ

المتـــرددات علــــى عيـــادة االضــــطرابات الوجدانيـــة والالتــــي تـــم تشخيــــصهن باالضــــطراب     

 األحـادي، ولـم يكـن فـيهن أي مريــضة تعـانى مـن إدمـان الكحـول أو أي اضــطراب         ياالكتئـاب 

وتــم تطبيــق . ت النفــسياتوقــد تــم اختيــار مجموعــة ضــابطة لمجموعــة المريــضا . عــضوي

مقيــاس بــك لالكتئــاب، ومقيــاس روتــر للــضبط، وتــم تــشخيص كــل المريــضات بنــاءً علــى    

متوسـط   (بأن الطال  أظهرت النتائج . ب من عينة الطال   ١٨مقياس بيك لالكتئاب، وكذلك     

ــاري  ١٩٫٤عمــــر غيــــر المكتئبــــين   ــانحراف معيــ ؛ وللمكتئبــــين متوســــط عمــــر  ٣٫٦ ســــنة بــ
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قــد حــصلوا علــى درجــات أعلــى فــي الــضبط الخــارجي    ) ٤٫٥٠اري ســنة بــانحراف معيــ ٢٠٫٢٠

، ٩٫٦ســـنة بـــانحراف معيـــاري   ٤١٫٩متوســـط غيـــر المكتئبـــين مـــنهم    ( مقارنـــة بالبـــالغين  

ــنهم    ــين مــ ــر المكتئبــ ــاري  ٣٨٫٥ومتوســــط عمــ ــانحراف معيــ ــنة بــ ــا حــــصل  ؛)١١٫٢ ســ  كمــ

وقد كان المفحوصين المكتئبون على درجات أعلى في مركز الضبط من غير المكتئبين ؛         

 دال عند مـستوى  ٠٫٢٥= ر ( معامل االرتباط بين مركز الضبط واالكتئاب لمجموعة الطلبة        

ــ ). ٠٫٠٠١  ، ٠٫٢٣-= ر ( ن الـــسن قـــد ارتـــبط ســـلبياً مـــع مركـــز الـــضبط  إعـــالوة علـــى ذلـــك، فـ

وبعـد  ) ٠٫٠٠٦ مـستوى داللـة     ٠٫٢٥= ر  ( وارتبط السن إيجابيـاً باالكتئـاب       )  ٠٫٠١مستوى داللة   

دال عنـد مـستوى      ( ٠٫٣٢ تأثير السن ، أصبح االرتبـاط بـين مركــز الـضبـط واالكتئــاب                حذف

٠٫٠٠١.( 

 الخـــارجي واالكتئـــاب  – العالقـــة بـــين الـــضبط الـــداخلي    (١٩٩٦,Weber) ويبـــر درسو

ــاب التفــاعلي لمجموعــة مــن المرضــى اإل     ــداخلي واالكتئ ــينال تكونــت مجموعــة  . كلينيكي

مكتئبـين،  ( مفحوصـاً    ٣٥ مجموعات ضمت كل منهـا       المفحوصين الكلية للبحث من ثالث    

وقـــد تـــم تطبيـــق خمـــسة أدوات علـــى     ). مرضـــى نفـــسيين، ثـــم مجموعـــة مـــن العـــاديين     

ــ مقيـــاس ؛ روتـــر للـــضبطسالمفحوصـــين مقيـــا  قائمـــة االكتئـــاب الـــداخلي  ؛ك لالكتئـــاببيـ

ــة٩٠ قائمــة مــسح األعــراض   ؛والتفــاعلي أظهــرت .  ثـــم قائمـــة الــصفـات االكتئابيــة  ؛ المعدل

الفـرق  (النتائج أن األفراد المكتئبين كانوا أكثر ارتفاعاً على الضبط الخارجي من العـاديين              

، كما وُجد ارتباط قـوى دال بـين الـضبط الخـارجي واالكتئـاب حيـث         ) ٠٫٠١دال عند مستوى    

 ).٠٫٠٠٠١دال عند مستوى  (٠٫٦٩وصل معامل االرتباط إلى 

ديـــد مـــستويات االكتئـــاب ومركـــز  إلـــى تح(١٩٩٧، Durrett)دوريـــت  دراســـة هـــدفتو

الــضبط لـــست فئـــات مـــن الطالبـــات وفحـــص العالقـــة بـــين المتغيـــرين؛ تكونـــت مجموعـــة  

ــوزيعهن تبعــاً للفئــة وذلــك بعــد مــساواتهن فــي الــسن        ٢١٠المفحوصــات مــن   ــة، تــم ت طالب
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: والخاليـــا الـــست هـــي. طالبـــة٣٥والحالـــة الزواجيـــة إلـــى ســـت خاليـــا، تتـــضمن كـــل خليـــة   

ي التمــريض، المــستوى المتوســط، المــستوى المتقــدم، ثــم المــستوى  المــستوى المبتــدئ فــ

اسـتخدم فـي البحـث    . المبتدئ لغير الممرضات والمـستوى المتوسـط والمـستوى المتقـدم          

وقد أظهرت النتـائج، أنـه      .  الخارجي –ك لالكتئاب ومقياس روتر للضبط الداخلي       يمقياس ب 

ــريض     ــثالث للتمــ ــات الــ ــدئ،  المــــستوى–لــــم تختلــــف متوســــطات الفئــ المتوســــط و المبتــ

وكانـت االختالفـات فـي كـال        ) االكتئـاب ومركـز الـضبط     ( في متغيرات الدراسة     –والمتقدم

وقد أظهـر التحليـل االرتبـاطي وجـود ارتبـاط           . هاالمتغيرين ضئيلة سواء بين الفئات أو داخل      

 الخــارجي فقــط لطالبــات –دال إحــصائياً بــين درجــات االكتئــاب ودرجــات الــضبط الــداخلي  

ــيس لطالبــات المــستوى المتوســط فــي        المــس توى المبتــدئ والمــستوى المتقــدم، ولكــن ل

 .التمريض وأيضـاً ليـس لكل الطالبــات مــن غــير تخصص التمريض 

ــالؤه   ــن وزمــــ  (٢٠١٠، Halvorsen ،Wang ،Eisemann ،Waterloo)ودرس هالفورســــ

: كتئــابات لالالخلــل الــوظيفي الــسلوكي والبنــى المعرفيــة الالتكيفيــة المبكــرة كمؤشــر  

ــة   ــة طوليـ ــتغرقت تـــسع  دراسـ ــه اسـ ــنوات)٩(تتبعيـ ــى  . سـ ــة علـ ــرداً ) ١١٥(طبقـــت الدراسـ فـ

وشملت العينة  المصابين باالكتئاب إكلينيكياً والمصابين باالكتئاب سابقاً واألفراد الغيـر         

حيـــث طبـــق علـــيهم كـــل مـــن مقيـــاس الخلـــل الـــسلوكي الـــوظيفي  ، مـــصابين باالكتئـــاب

وقـد تمـت متـابعتهم      ). (Beckلالكتئـاب     ) بيـك   ( المعرفية ومقياس    للبنى )يونغ(واستبيان  

 إلـى واسـتناداً  ، ومـساره ،  وشدة االكتئـاب  ،  سنوات بالنظر إلى الحالة التشخيصية     بعد تسع 

تحاليل االنحدار المتعددة وجد أن استبيان يونغ يعتبر من المؤشـرات الهامـة  للداللـة علـى                  

أغلـب الـذين يعـانون مـن االكتئـاب قـد حـدث لهـم                شدة االكتئاب فقد أسـفرت النتـائج أن         

 . سنوات الاكتئاب معاود خالل تسع
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فـي دراسـتهم التـي تناولـت     ) ,، Gunty ،Amy & Buri  (٢٠٠٨وزمـالؤه يـشير جينتـي   و

الممارسات الوالدية وتطور  البنى الالتكيفية المبكـرة بوجـود عالقـة بـين البنـى الالتكيفيـة                

) د(التـدخل   ) ج(الـسلطة   ) ب(التنـشئة   ) أ: (هتمام وهي   ذات اال والمتغيرات الوالدية العديدة    

. الدور المعكوس بـين األبـوين والطفـل         ) و( الحماية المفرطة   ) هـ  (المراقبة السيكولوجية   

نـاث فقـد بلـغ عـدد     إطالباً من طالب الجامعـة بـين ذكـور و   ) ٧٩(حيث أجريت الدراسة على    

ولقــد أوضــحت تحاليــل . ســنة ٢٢متوســط عمــري  طالبــة ب٥٢ طالبــاً وعــدد اإلنــاث ٢٠الــذكور 

ــة المبكــرة مثــل        اال ــى الالتكيفي ــات البن ــة ارتبطــت بــبعض فئ نحــدار أن الممارســات الوالدي

بينما ضـعف القيـود   ،  )% ٦٣(األداء / ستقالل الذاتي  ضعف اال ،   )% ٧٧(الرفض  / نفصال  اال

  ) .% ٢٢(والتوجيهات األخرى  ) % ٣٠( بلغت 

ــيمارد   ــا درس سـ ــكمـ ــة  ) ٢٠١١,Simard ،Moss ،&Pascuzzo (الؤهوزمـ ــى المعرفيـ البنـ

.  سـنة  ١٥ لمـدة    -دراسـة طوليـة   –الالتكيفية وعالقتها بالتعلق في مرحلة الطفولة والرشد        

-األمـن ( ختبار العالقة بين البنى المعرفية الالتكيفية ونوع نمـط التعلـق            هدفت الدراسة ال  

ــي  مــن دار الرعايــة النهاريــة فــي    اصًشخــ) ١٦(وطبقــت علــى  ) الغيــر مــنظم -القلــق-التجنب

ــال  ــوع     . مونتريـ ــة ومجمـ ــيرتهم الذاتيـ ــاريخهم وسـ ــراد العينـــة بتـ ــة نفـــس أفـ وتمـــت مقارنـ

ختبـار العالقـة بـين      اوأيضا قامـت الدراسـة ب     . عالماتهم في مرحلة الطفولة والرشد المبكر       

–القلـق   المـشغول   –األمـن   (البنى المعرفية الالتكيفية كوظيفة مؤثرة على أنماط التعلـق          

 ســنوات عــن طريــق مــدى    ٦ولقــد تــم تقــدير األفــراد فــي المــرة األولــى فــي ســن        )  الخــائف

وأظهـرت النتـائج ظهـور نمـط القلـق المنفـصل       . انفصالهم وقـربهم مـن اللقـاءات العائليـة         

 سـنة عـن   ٢١بينما في المرة الثانية تم تقديرهم فـي سـن   . وبأنهم يفضلون الوحدة والعزلة   

 للبنـى المعرفيـة وأظهـرت النتــائج    غلعالقـات القريبـة واســتبانة يونـ   طريـق مقيـاس خبـرات ا   

 لــديهم فــي امــن والتجنبــي وهــو نفــس الــنمط الــذي كــان ســائدً   وجــود نمــط التعلــق غيــر اآل 



 

 
٢٧٠

لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

كما أثبتت النتائج وجـود بنـى معرفيـة التكيفيـة فـي مجـال القلـق والهجـر                   .مرحلة الطفولة   

وأوضــحت الدراســة أيــضا ً أن عــدم ، رالــسلبي والتمركــز حــول الــذات وحــب الظهــور والتــوت 

مقابلــة احتياجــات الطفولــة مــن خــالل التعلــق األمــن يعــود بظهــور بنــى معرفيــة  التكيفيــة     

 .ا وبحاجة لتلقي العالج النفسي منذ الطفولةبشكل كبير جدً

 : التعليق على الدراسات السابقة
ومنهجـــه،  البحـــثاســـتفادت الباحثـــة مـــن الدراســـات الـــسابقة فـــي اختيـــار موضـــوع    

واألساليب اإلحـصائية المـستخدمة فـي هـذه الدراسـات، وكـذلك فـي التعـرف علـى النتـائج                 

والتعــرف علــى أنــواع المقــاييس التــي تقــيس . التــي تــم الحــصول عليهــا فــي هــذه الدراســات

ــاب،   ــز الـــضبط واالكتئـ ــة ومركـ ــى     البنـــى المعرفيـ ــتخدام مقيـــاس يونـــغ للبنـ حيـــث تـــم اسـ

 الخــارجي، وقائمــة وصــف  - قيــاس روتــر للــضبط الــداخلي  النمــوذج المختــصر، وم المعرفيــة

 . البحثالمشاعر لبيك لمالئمتها مع عينة 

ــاليالبحـــثوتميـــز  ــ  الحـ ــدود – األول فـــي هأنـ المملكـــة العربيـــة  فـــي -علـــم الباحثـــةحـ

لــدى طالبــات مركــز الــضبط  عالقتهــا باالكتئــاب والبنــى المعرفيــة والــسعودية الــذي بحــث  

، كما تميز باسـتخدامه أكثـر مـن          اإلسالمية بمدينة الرياض   جامعة اإلمام محمد بن سعود    

 . البحثأداة في 

 الــضبط –الحــاليمــن العــرض الــسابق للدراســات الــسابقة، وبتتبــع متغيــرات البحــث   و

قـد تأكـدت هـذه    و وجـود عالقـة دالـة بـين الـضبط واالكتئـاب؛            قد تأكـد    نجد أنه  –واالكتئاب

 ;١٩٧٦، Prociuk. ،et al ;١٩٧٥، Emmel kamp & Cohen-kettenis)ـة دراسفيالعالقة 

Fogg,١٩٧٧; Costelo ،١٩٨٨; Ghareeb ،١٩٩٦;   Durrett,١٩٧٧; Weber ،١٩٩٦)   

 دراســة مجتمعــات ذات ثقافــة غربيــة باســتثناء فــيكانــت أغلــب هــذه الدراســات بــالطبع و

Ghareeb  ،ومعنـى ذلـك تأكـدت العالقـة         .المـصري  المجتمـع    فـي حيث تمت الدراسة     ١٩٩٦ 
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 الثقافـات الغربيـة وفـى بعـض الثقافـات غيـر الغربيـة وهـى مـصر            فـي ين الـضبط واالكتئـاب      ب

المملكــة العربيــة  الحــالي وهــى البحــث ثقافــة فــيوهــذا يعنــى إمكانيــة وجــود هــذه العالقــة  

تنـاول  ي ذى الحالي، وال  للبحث األساسي أساساً لشكل وصياغة الفرض      ي ويعط السعودية،

رض موجــه، ألن هــذا  فــكتئــاب، والــذى يُفــضل أن يــصاغ ك   العالقــة بــين مركــز الــضبط واال   

؛ كما يالحظ أن معظم الدراسات أكدت علـى          الدراسات السابقة  فيله ما يدعمه     التوجيه

العالقــة بــين البنــى المعرفيــة ومركــز الــضبط واالكتئــاب، حيــث تناولــت الدراســات مجــاالت 

لـسلبية علـى الفـرد، وهـذا مـا      مختلفة، المخاطر النفسية التي يتعـرض لهـا الطـالب، وآثارهـا ا      

 . يهدف إليه البحث الحالي

 الدراسـات الـسابقة أن الغالبيـة العظمـى منهـا            فـي ويالحظ على العينات المـستخدمة      

ــا اســـتعانت  التـــيدراســـات الكانـــت مـــن طـــالب الجامعـــات، إذ حـــوالى خمـــس    تـــم ذكرهـ

ت علــى ن مــن هــذه الدراســاا واثنتــ؛الجامعــةوطالبــات بمفحوصــين ومفحوصــات مــن طــالب 

ــن     ــين مـ ــتعانت بمفحوصـ ــل اسـ ــي األقـ ــى اإلكلينيكيـ ــوالى خمـــس   نالمرضـ ــات الوحـ دراسـ

، والقلـة النـادرة مـن هـذه الدراسـات           المـراهقين وطـالب الثانويـة     استعانت بمفحوصـين مـن      

واأليتام؛ واتفقت دراسة مع عينـة البحـث الحـالي مـن     استعانت بمفحوصين من الراشدين     

 .حيث تناولها فئة طالب الجامعات

 :البحثمنهج 
عـن   فهمـاً  يـوفر  االرتبـاطي والـذي   الوصـفي   المـنهج هـذا البحـث   اعتمـدت الباحثـة فـي   

 هـذا المـنهج   البني المعرفية الالتكيفية وعالقتهـا باالكتئـاب ومركـز الـضبط، حيـث يقـوم      

 ضـبط  دور فـي  يكون للباحثـة  أن أفراد العينة دون لدي كما هي البحث بدراسة متغيرات

 .قياسال موضوع المتغيرات
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 :مجتمع البحث 
يتكون مجتمع البحث من جميع طالبات جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                  

طالبـة فـي    ) ٢٣٩٧٦( في مختلـف الكليـات والتخصـصات، حيـث بلـغ إجمـالي عـدد الطالبـات                  

ــاني لعــام    هـــ كمــا ورد فــي ســجالت القبــول والتــسجيل،     ١٤٣٥/ ١٤٣٤الفــصل الدراســي الث

 : لتاليموزعاً حسب الجدول ا

إحصائية ألعداد الطالبات في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية                           ) ١(جدول 

 هـ١٤٣٤/١٤٣٥للفصل الدراسي الثاني للعام 
 عدد الطالبات الكلية  م

 ٣٤٣٣ كلية العلوم االجتماعية .١
 ٢٥٠٠ كلية أصول الدين .٢
 ١٨٠٠ كلية الحاسب ونظم المعلومات .٣
 ٢٧٠٠ كلية اللغة العربية .٤
 ٢٣١٢ كلية الدعوة واالعالم .٥
 ٢١٠٠ كلية اللغات والترجمة .٦
 ٣٤٠٠ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .٧
 ٢٥٣١ كلية العلوم .٨
 ٣٢٠٠ كلية الشريعة .٩

 ٢٣٩٧٦ المجموع الكلي 

 :عينة البحث
ســعود  طالبــة مــن طالبــات جامعــة اإلمــام محمــد بــن  )٢٣٥( مــن البحــثتكونــت عينــة 

تقـــسيم حيـــث قامـــت الباحثـــة بالعـــشوائية الطبقيـــة،  بالطريقـــةتـــم اختيارهـــا اإلســـالمية 

اختـارت الباحثـة   المجتمع إلـى مجموعـات متجانـسة و غيـر متداخلـة تـسمى الطبقـات ثـم               

 والجدول التالي يوضح أعداد الطالبـات مـن الكليـات    .عينة عشوائية بسيطة من كل طبقة  

اعيــة، كليــة أصــول الــدين، كليــة الحاســب ونظــم المعلومــات،  كليــة العلــوم االجتم(التاليــة 

ــات        ــة اللغـ ــة، كليـ ــات والترجمـ ــة اللغـ ــالم، كليـ ــدعوة واالعـ ــة الـ ــة، كليـ ــة العربيـ ــة اللغـ كليـ
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مـن مـستويات    ) والترجمة، كلية االقتصاد والعلـوم اإلداريـة، كليـة العلـوم، كليـة الـشريعة              

 .اسة حسب كل كلية دراسية مختلفة والجدول التالي يوضح توزيع عينة الدر

 توزيع العدد الكلي لعينة الدراسة للكليات) ٢(جدول 

 المختلفة بجامعة اإلمام محمد بن سعود

 الكلية  م
عدد أفراد المجتمع 

 األصلي
عدد أفراد العينة المختارة من 

 المجتمع األصلي 
 ٣٤ ٣٤٣٣ كلية العلوم االجتماعية .١
 ٢٥ ٢٥٠٠ كلية أصول الدين .٢
 ١٨ ١٨٠٠ ونظم المعلوماتكلية الحاسب  .٣
 ٢٧ ٢٧٠٠ كلية اللغة العربية .٤
 ٢٢ ٢٣١٢ كلية الدعوة واالعالم .٥
 ٢٠ ٢١٠٠ كلية اللغات والترجمة .٦
 ٣٣ ٣٤٠٠ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .٧
 ٢٥ ٢٥٣١ كلية العلوم .٨
 ٣١ ٣٢٠٠ كلية الشريعة .٩

 ٢٣٥ ٢٣٩٧٦ المجموع الكلي 

عينــة البحــث علــى الكليــات حيــث بلــغ المجمــوع  ويتــضح مــن الجــدول الــسابق توزيــع  
) ٣( فـي جـدول       وصـف ألفـراد العينـة      يوفيما يلـ  .  كليات) ٩(موزعة على   ) ٢٣٥(الكلي للعينة   

 .حسب المتغيرات الديموغرافية

 توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية )٣(جدول 

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 ٦٫٠ ١٤ سنة ٢٠-١٨

 ٦٠٫٠ ١٤١ سنة ٢٤-٢١

 ٣٤٫٠ ٨٠  سنة فما فوق٢٥
 العمر

 ١٠٠٫٠ ٢٣٥ المجموع

 ٦٤٫٣ ١٥١ عزباء

  االجتماعية الحالة ٣٥٫٧ ٨٤ متزوجة

 ١٠٠٫٠ ٢٣٥ المجموع
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 سـنة، بينمـا   ٢٠-١٨ من أفراد العينة عمرهن       % ٦يتضح من الجدول السابق أن نسبة       

 ســنة فمــا ٢٥ عمــرهن %٣٤سبة ســنة، ونــ ٢٤-٢١ مــن أفــراد العينــة عمــرهن % ٦٠نــسبة 

 مـن أفـراد     % ٦٤٫٣نـسبة   و من أفراد العينـة متزوجـات،        % ٣٥٫٧كما يتضح أن نسبة     ،  فوق

  .العينة عزباء

 :البحثأدوات 
 Young Schema) النموذج المختصر -استبانة يونغ للبنى المعرفية الالتكيفية: أوالً

Questionnaire: Short Form)  

تتـألف هـذه األداة      ).٢٠٠٥(النـسخة المعربـة مـن قبـل الـدباغ           قامت الباحثة باستخدام    

 الفقـرات   نقـسم ت.  فقرة تقيس مدى امتالك الفرد لبنيـة معرفيـة التكيفيـة محـددة             ٧٥من  

 فقــرات تــدل  ٥ بنيــة معرفيــة التكيفيــة تــضم كــل بنيــة منهــا     ١٨الخمــس والــسبعون إلــى  

ت تــشكل المقــاييس  عليهــا، وتتجمــع البنــى المعرفيــة الالتكيفيــة ضــمن خمــسة مجــاال      

 : وفيما يلي وصف لمحتويات المجاالت الخمس التالية. الفرعية للمقياس

مجال االنفصال والرفض ويحتوي على بنية الحرمـان العـاطفي، وتقيـسها الفقـرات               -١

، وبنيـــة الهجـــر وعــدم االســـتقرار، وتقيـــسها  ٢٥،٣٢،٢١،١٢،٤١،٤٣،٣٦: التاليــة مـــن المقيــاس  

، وبنيـة عـدم الثقـة واإلسـاءة، وتقيـسها الفقـرات التاليـة               ٦،١ :الفقرات التاليـة مـن المقيـاس      

: ، وبنيــة العزلــة االجتماعيــة، وتقيــسها الفقــرات التاليــة مــن المقيــاس ٢٩،٢٠: مــن المقيــاس

 .٢٣،٢،١٦،٣٧:وتقيسها الفقرات التالية من المقياس: ، وبنية النقص والعيب١٥،١٠

لى بنيـة االتكاليـة وعـدم الكفـاءة،     ويحتوي ع:  مجال الخلل في االستقاللية واألداء    -٢

، وبنية الفـشل، وتقيـسها الفقـرات التاليـة          ٣٣،٨،١٣:وتقيسها الفقرات التالية من المقياس    

، وبنيـــة الهـــشاشة لـــألذى والمـــرض، وتقيـــسها الفقـــرات التاليـــة مـــن  ١٧،٧،١١مـــن المقيـــاس
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 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 التالية مـن  وبنية التشابك والذات غير المتطورة، وتقيسها الفقرات   . ٢٧،٢٦،٩،٤٠المقياس

 .٣٠المقياس

ويحتوي على بنية الخـضوع لآلخـرين، وتقيـسها الفقـرات           :  مجال التوجه من اآلخر    -٣

، ٣وبنية نكـران الـذات، وتقيـسها الفقـرات التاليـة مـن المقيـاس       . ٣١،٣٨التالية من المقياس 

٣٤. 

ويحتـــوي علـــى بنيـــة الكـــبح االنفعـــالي، وتقيـــسها  :  مجـــال الترقـــب الزائـــد والكـــبح -٤

، وبنيــة المعــايير المتــشددة واالنتقــاد الزائــد، وتقيــسها  ٢٢،٢٤رات التاليــة مــن المقيــاسالفقــ

 .١٤،١٨،٣٥،٤٢،٣٩الفقرات التالية من المقياس

مجال الحدود المختلة ويحتوي على بنيـة االسـتحقاق والتكبـر، وتقيـسها الفقـرات            -١

ــاس  ــن المقيـ ــة مـ ــن     ٥،٤،١٩التاليـ ــة مـ ــرات التاليـ ــذاتي، وتقيـــسها الفقـ ــضبط الـ ــة الـ ــة قلـ ، وبنيـ

 . ٢٨المقياس

وتتطلب اإلجابة علـى المقيـاس أن يقـوم المفحـوص بتقيـيم مـدى انطبـاق كـل فقـرة                     

) ١(أدناهـا الدرجـة   ، مناسبة من مدرج مؤلـف مـن سـت درجـات    عليه وذلك باختيار الدرجة ال   

ويـشكل مجمـوع   ". تنطبق علي تماما"وتعني ) ٦(وأقصاها الدرجة " ال ينطبق إطالقا "وتعني  

الــدرجات التــي ينالهــا المفحــوص علــى فقــرات البنيــة الواحــدة الدرجــة الكليــة للبنيــة، وهــي    

وتـشكل الدرجـة   . درجـة ) ٢٥-٠(ح بـين  وبناءً علـى تعـديلها فـي المعالجـة اإلحـصائية تتـراو         

مجـال   :الكلية للمجال ما ينالـه المفحـوص علـى مجمـوع بنـى المجـال الواحـد وهـي كالتـالي                    

مجـــــال الحـــــدود ، ١٠٠-٠:مجـــــال خلـــــل االســـــتقاللية واألداء، ١٠٠-٠:الـــــرفض واالنفـــــصال

 . ٥٠-٠:مجال الترقب الزائد والكبح،  ٥٠-٠:مجال التوجه من اآلخر،   ٥٠-٠:المختلة



 

 
٢٧٦

لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

البحـث   النموذج المختصر فـي      -صدق وثبات استبانة يونغ للبنى المعرفية الالتكيفية      
 الحالي
  النموذج المختصر -استبانة يونغ للبنى المعرفية الالتكيفيةصدق 

 : بطريقتيناالستبانةقامت الباحثة بالتأكد من صدق 

ة يقـصد بـصدق االتـساق الـداخلي مـدى اتـساق كـل فقـر            : صدق االتساق الداخلي   .١

من فقرات المقياس مع المجال الذي تنتمي إليه هـذه الفقـرة، وقـد قامـت الباحثـة بحـساب               

االتساق الداخلي للمقياس وذلك من خالل حساب معامالت االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن                  

فقرات مجاالت المقياس والدرجـة الكليـة للمجـال نفـسه وذلـك علـى النحـو الـذي يوضـحه                     

 :الجدول التالي

 معامل االرتباط بين درجة كل) ٤(جدول رقم 

 لالستبانة  والدرجة الكلية االستبانة فقرة من فقرات 
 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة

٠٫٢٢٠ ٢٣ **٠٫٢٢٣ ١** 

٠٫٣٤٤ ٢٤ **٠٫٣٩٨ ٢** 

٠٫٢٦٦ ٢٥ **٠٫٢٣٠ ٣** 

٠٫٣٧٨ ٢٦ **٠٫٤٠٩ ٤** 

٠٫٣٩١ ٢٧ **٠٫٤٠٥ ٥** 

٠٫١٤١- ٢٨ **٠٫٣٨٩ ٦ 

٠٫١٣٨ ٢٩ ٠٫١٠٣- ٧* 

٠٫٢٨٠ ٣٠ ٠٫٠٩٢ ٨** 

٠٫١٦٧ ٣١ **٠٫٣٨١ ٩** 

٠٫٤٢٩ ٣٢ **٠٫٣٤٩ ١٠** 

٠٫٢٠٧ ٣٣ **٠٫٤٧٧ ١١** 

٠٫١٣٨ ٣٤ **٠٫٣٩٩ ١٢* 

٠٫٢٤٩ ٣٥ **٠٫٣٨٦ ١٣** 

٠٫٥٣٠ ٣٦ **٠٫٢٠١ ١٤** 

٠٫٣٨٤ ٣٧ **٠٫١٧٢ ١٥** 



 

 
 ية واالجتماعيةاإلنسانمجلة العلوم   ٢٧٧
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 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة

٠٫٣٤٩ ٣٨ ٠٫٠١٣- ١٦** 

٠٫١٥٢ ٣٩ **٠٫٣١٢ ١٧* 

٠٫٣٧٥ ٤٠ ٠٫١٢٥ ١٨** 

٠٫٣٥٢ ٤١ **٠٫١٣٢ ١٩** 

٠٫٠٧٢ ٤٢ **٠٫٤٨٣ ٢٠ 

٠٫٣٤٩ ٤٣ **٠٫٤٢٢ ٢١** 

٠٫٣٢٣ ٢٢**  

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى داللة إدالة       @@ ٠٫٠٥حصائيا عند مستوى داللة إدالة     

وجبـة  يتضح من الجدول السابق أن قـيم معامـل االرتبـاط لغالبيـة عبـارات المقيـاس م               

 فأقل مما يشير أن عبارات المقياس تتمتع بدرجـة  ٠٫٠٥ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة      

 .البحثصدق جيدة يمكن االعتماد عليها في إجراء 

يعتبر الصدق البنـائي أحـد مقـاييس صـدق األداة الـذي يقـيس مـدى                 : الصدق البنائي  .٢

 ارتبـاط كـل مجـال مـن مجـاالت        تحقق األهداف التي تريـد األداة الوصـول إليهـا، ويبـين مـدي             

 .االستبانةبالدرجة الكلية لفقرات البحث 

 لالستبانة  البنائيالصدق ) ٥(جدول 
 @الصدق عدد العبارات المقياس

 ٠٫٩٠٣ ٤٣ البني المعرفية الالتكيفية

 الجذر التربيعي الموجب للثبات= الصدق @      

ــائج الموضــحة فــي جــدول      ــصدق ل ) ٤(واضــح مــن النت  االســتبانةجميــع فقــرات  قيمــة ال

 . ؛ وهذا يعنى أن االستبانة صادقة بدرجة عالية جداً)٠٫٩٠٣(كانت 

 - يونغ للبنـى المعرفيـة الالتكيفيـة     استبانةوبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق        

النمـوذج المختـصر ممــا يجعلهـا علـى ثقــة تامـة بـصحة المقيــاس وصـالحيته لتحليـل النتــائج         

 .بحثالواإلجابة على أسئلة 



 

 
٢٧٨

لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

  النموذج المختصر -استبانة يونغ للبنى المعرفية الالتكيفيةثبات 
 :وقد تحققت الباحثة من ثبات المقياس من خالل طريقتين كما يلى

  :معامل ألفا كرونباخ .١

  باستخدام معامل ألفا كرونباخاالستبانةحساب ثبات ) ٦(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المقياس

 ٠٫٨١٦ ٤٣ معرفية الالتكيفيةالبني ال

من خالل الجدول السابق يتضح تمتع المقياس بمعامل ثبـات جيـد حيـث بلـغ معامـل                  

 .عالية، وهي نسبة )٠٫٨٨١(لالستبانة ألفا كرونباخ 

  :التجزئة النصفية .٢

  باستخدام التجزئة النصفيةاالستبانة حساب ثبات ) ٧(جدول رقم 
 يةالتجزئة النصف

 عدد الفقرات المقياس
 جوتمان سبيرمان

 ٠٫٧٩٤ ٠٫٧٩٦ ٤٣ البني المعرفية الالتكيفية

من خالل الجدول السابق يتضح تمتع المقياس بمعامل ثبات جيد، حيـث بلـغ معامـل                

وبــذلك تكــون . عاليــة، وهــي نــسبة )٠٫٧٩٤(ومعامــل جوتمــان ) ٠٫٧٩٦ (لالســتبانةســبيرمان 

 للتطبيــق علــى ة صــالحاالنهائيــة، وأنهــ ا فــي صــورتهاالســتبانةالباحثــة قــد تأكــدت مــن ثبــات 

 لجمع البيانات الالزمة    ا وصالحيته االستبانة، مما يجعلها على ثقة تامة بصحة        البحثعينة  

 .البحثلإلجابة عن أسئلة 

  : BDI-II (Beck Depression Inventory –II(قائمة بيك الثانية لالكتئاب : ثانياً
هــذه  ، و) ٢٠٠٤(ربــة مــن قبــل الدعاســين     النــسخة المعم     قامــت الباحثــة باســتخدا  

 مجموعة مـن العبـارات تتكـون كـل منهـا         ٢٠ أدوات التقدير الذاتي وتتكون من       القائمة من 
 وقـد تـم التوصـل إلـى     ٣-٠من أربع عبارات تم ترتيبها بحيث تعكـس شـدة االكتئـاب مـن          

يص بنود المقياس من المالحظات اإلكلينيكية لألعراض وبمـا ينـسجم مـع معـايير تـشخ               
االضـطرابات االكتئابيــة المدرجـة فــي الـدليل التشخيــصي واإلحـصائي لالضــطرابات العقليــة     
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وتتطلــب ). DSM-IV(الــصادر عــن الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفــسي    ) الطبعــة الرابعــة (
اإلجابــة علــى المقيــاس أن يقــوم المفحــوص بتقيــيم مــدى انطبــاق كــل عبــارة عليــه وذلــك  

" أبـدا "وتعنـي  ) ٣(درج مؤلف من ثالث درجات، أدناها الدرجة    باختيار الدرجة المناسبة من م    
وتعطــى درجتــين، وأقــصاها  " أحيانــا"وتعنــي ) ٢(وتعطــى درجــة واحــدة، وأوســطها الدرجــة   

 .وتعطى ثالثة درجات" دائما"وتعني ) ١(الدرجة 
 :البحث الحاليصدق وثبات قائمة بيك الثانية لالكتئاب في 

 : بقائمة بيك الثانية لالكتئاصدق 
 :قامت الباحثة بالتأكد من صدق المقياس بطريقتين

وذلك مـن  للقائمة  بحساب االتساق الداخلي     ة الباحث تقام: صدق االتساق الداخلي   .١
 والدرجـة الكليـة والـذي    القائمـة خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         

 :يوضحه الجدول التالي

  كلمعامل االرتباط بين درجة) ٨(جدول رقم 

 للقائمةفقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية 
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

٠٫٤٦٨ ١١ **٠٫٥٠١ ١** 

٠٫٣٨٣ ١٢ **٠٫٤٣٦ ٢** 

٠٫٢٣٠ ١٣ **٠٫٣٧٤ ٣** 

٠٫٠٧٩- ١٤ ٠٫٠٣٥- ٤ 

٠٫٠٤٨- ١٥ **٠٫٥١٨ ٥ 

٠٫٢٦٧ ١٦ **٠٫٥٢٠ ٦* 

٠٫٣٧٤ ١٧ **٠٫٥٣٣ ٧** 

٠٫٢٥٠ ١٨ **٠٫٤٦٧ ٨** 

٠٫٣٦٧ ١٩ *٠٫١٩٦ ٩** 

٠٫٣٧٥ ٢٠ **٠٫٣٨٨ ١٠** 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى داللة إدالة           @@ ٠٫٠٥حصائيا عند مستوى داللة إدالة @    



 

 
٢٨٠

لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

 موجبــة القائمــةيتــضح مــن الجــدول الــسابق أن قــيم معامــل االرتبــاط لغالبيــة عبــارات  

 تتمتـع بدرجـة   القائمـة مـا يـشير أن عبـارات      فأقـل م   ٠٫٠١ودالة إحصائيًا عند مـستوى الداللـة        

 .، فيما عدا بعض العبارات فهي سالبةالبحثصدق جيدة يمكن االعتماد عليها في إجراء 

يعتبــر الــصدق البنــائي أحــد مقــاييس صــدق األداة الــذي يقــيس مــدى      :الــصدق البنــائي .٢

 فقــراتمــن  فقــرةتحقــق األهــداف التــي تريــد األداة الوصــول إليهــا، ويبــين مــدي ارتبــاط كــل  

 .القائمةبالدرجة الكلية لفقرات القائمة 

 للقائمة البنائيالصدق ) ٩(جدول 
 @الصدق عدد العبارات المقياس

 ٠٫٨٧٠ ٢٠ االكتئاب

 الجذر التربيعي الموجب للثبات= الصدق @            

 كانـت   القائمـة قيمة الـصدق لجميـع فقـرات        ) ٧(واضح من النتائج الموضحة في جدول       

 .  وهذا يعنى أن المقياس صادق بدرجة عالية جدا)٠٫٨٧٠(

 ممـا يجعلهـا علـى ثقـة تامـة        قائمـة البحـث   وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت مـن صـدق          

 .البحث لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة ا وصالحيتهالقائمةبصحة 

  :ثبات قائمة بيك الثانية لالكتئاب
 :معامل ألفا كرونباخ من خالل القائمةوقد تحققت الباحثة من ثبات 

 حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ) ١٠(جدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المقياس

 ٠٫٧٥٧ ٢٠ االكتئاب

 بمعامـل ثبـات جيـد، حيـث بلـغ معامـل             القائمـة من خالل الجدول السابق يتـضح تمتـع         

 ). ٠٫٧٥٧(ألفا كرونباخ للمقياس 
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 ة صـالح ا النهائيـة، وأنهـ    ا فـي صـورته    القائمةالباحثة قد تأكدت من ثبات      وبذلك تكون   

 لجمـع  ا وصـالحيته القائمـة ، ممـا يجعلهـا علـى ثقـة تامـة بـصحة               البحـث  للتطبيق علـى عينـة    

 .البحثالبيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة 

 Rotter's Locus of Controlمقياس روتـر لمركـز الـضبط الـداخلي ـ الخـارجي        : ثالثا

Scale : 
مقيــاس روتــر  ل )١٩٧٩(قامــت الباحثــة باســتخدام النــسخة المعربــة مــن قبــل برهــوم     

Rotter    ٢٩( الخـارجي، ويتـألف المقيـاس فـي صـورته األصـلية مـن               - لقياس الضبط الـداخلي (

 خارجيـة نحـو مـصادر التعزيـز،         -منهـا عـن اتجاهـات داخليـة       ) ٢٣( يعبـر    زوجا مـن الفقـرات،    

الباقية بهدف التمويه، وجعـل الغـرض مـن اسـتخدام المقيـاس              ةوقد وضعت األزواج الست   

ــدى المفحوصــين، وتتطلــب اإلجابــة علــى هــذا المقيــاس أن يقــرأ المفحــوص كــل         غامــضا ل

 ثــم يختــار العبــارة التــي يــرى أنهــا تناســب اتجاهــه  - المؤلفــة مــن زوج مــن العبــارات-فقــرة

ــر ويــضع عليهــا إشــارة    ــر الفقــرات فــي هــذا المق  . بدرجــة أكب يــاس مــن نــوع فقــرات   وتعتب

اإلجابة الجبرية، ذلك أن على المفحوص أن يرجح موافقته على إحدى العبارتين فقـط فـي             

.  على هاتين العبـارتين، أو كـان يوافـق عليهمـا معـا             اوافقًمالفقرة الواحدة حتى لو لم يكن       

  تعطــى عالمــة واحــدة لكــل فقــرة مــن   -:ويــتم تــصحيح اســتجابات المفحوصــين كالتــالي  

، وذلــك عنــدما أجــاب عليهــا المفحــوص باختيــار      )١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٤، ١: (التاليــةالفقــرات 

، فإنـه يحـصل علـى صـفر ويعتبـر      )ب(ويعتبر الفرد خارجي الضبط، وإذا اختـار الرمـز          ) أ(الرمز  

، )١٤، ١٣،  ٦،  ٥،  ٣،  ٢: (داخلي الضبط، و تعطـى عالمـة واحـدة لكـل فقـرة مـن الفقـرات التاليـة                  

ويعتبر الفـرد خـارجي الـضبط، ويعطـى لـه           ) ب(فحوص عليها باختيار الرمز     عندما أجاب الم  

 .يعتبر الفرد داخلي الضبط) أ(إذا اختار الرمز ) صفر(
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 : الحاليالبحث الخارجي  في  -صدق وثبات مقياس روتر لمركز الضبط الداخلي 
  : الخارجي -مقياس روتر لمركز الضبط الداخلي صدق 

 :ن صدق المقياس بطريقتينقامت الباحثة بالتأكد م

بالدرجة الكليـة  البحث ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت   : الصدق البنائي  -١

 .لفقرات المقياس

 الصدق البنائي للمقياس) ١١(جدول 
 @الصدق عدد العبارات المقياس

 ٠٫٧٧٥ ١٤ مركز الضبط الداخلي ـ الخارجي

 ثباتالجذر التربيعي الموجب لل= الصدق @            
 المقيــاسقيمــة الــصدق لجميــع فقــرات  ) ١٠(ضح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول  يتــو

 .  المقياس صادق بدرجة عالية جداً وهذا يعنى أن.)٠٫٧٧٥(كانت 
وقد قامت الباحثة بحـساب االتـساق الـداخلي للمقيـاس     : صدق االتساق الداخلي  -٢

 مجـاالت المقيـاس     وذلك من خالل حساب معـامالت االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات                 
 :والدرجة الكلية للمجال نفسه وذلك على النحو الذي يوضحه الجدول التالي

 معامل االرتباط بين درجة كل) ١٢(جدول رقم 
  فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

٠٫٣٠٤ ٨ **٠٫٢٤٩ ١** 

٠٫٢٥٣ ٩ **٠٫٣٤٣ ٢** 

٠٫٢٢٧ ١٠ ٠٫٠٠٠ ٣** 

٠٫٢٣٥ ١١ **٠٫٢٠٢ ٤** 

٠٫١٢٩ ١٢ *٠٫١٥٢ ٥* 

٠٫٢١٨ ١٣ **٠٫٢٥٦ ٦** 

٠٫٣٥٩ ١٤ **٠٫٣٠٦ ٧** 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى داللة إدالة       @@ ٠٫٠٥حصائيا عند مستوى داللة لة إدا@ 
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 يتضح من الجدول السابق أن قـيم معامـل االرتبـاط لجميـع عبـارات المقيـاس موجبـة             

 فأقل مما يشير أن عبارات المقياس تتمتع بدرجـة  ٠٫٠٥ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة      

 .، فيما عدا بعض العبارات السالبةالبحثصدق جيدة يمكن االعتماد عليها في إجراء 

المقياس مما يجعلها على ثقة تامة بصحة وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق        

 .البحثلنتائج واإلجابة على أسئلة المقياس وصالحيته لتحليل ا

 الخارجي  -ثبات مقياس روتر لمركز الضبط الداخلي
 :وقد تحققت الباحثة من ثبات المقياس من خالل طريقتين كما يلى

 معامل ألفا كرونباخ  -١

 حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ) ١٣(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المقياس

 ٠٫٦٠٠ ١٤ مركز الضبط الداخلي ـ الخارجي

من خالل الجدول السابق يتضح تمتع المقياس بمعامل ثبـات جيـد حيـث بلـغ معامـل                  

 .عالية، وهي نسبة )٠٫٦٠٠(ألفا كرونباخ للمقياس 

 التجزئة النصفية  -٢

 حساب ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية) ١٤(جدول رقم 
 ئة النصفيةالتجز

 عدد الفقرات المقياس
 جوتمان سبيرمان

 ٠٫٦٧٦ ٠٫٦٧٩ ١٤ ـ الخارجي-مركز الضبط الداخلي 

من خالل الجدول السابق يتضح تمتع المقياس بمعامل ثبات جيد، حيـث بلـغ معامـل                

 . عالية، وهي نسبة )٠٫٦٧٦(و معامل جوتمان ) ٠٫٦٧٩(سبيرمان للمقياس 

فـي صـورته النهائيـة، وأنـه صـالح          وبذلك تكون الباحثـة قـد تأكـدت مـن ثبـات المقيـاس               

، ممـا يجعلهـا علـى ثقـة تامـة بـصحة المقيـاس وصـالحيته لجمـع             البحـث للتطبيق على عينة    

 .البحثالبيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة 



 

 
٢٨٤
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  :البحثجراءات إ
 : التالية الخطوات تباعادراستها ب الباحثة في قامت

 االسـتفادة   توتم،  البحثع  تم االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضو       -١

 .منها وقد ذكرت آنفاً

مقيــاس ؛ مقيــاس البنــي المعرفيــة الالتكيفيــة  : تيــة االســتعانة بالمقــاييس اآل تــم -٢

 . مقياس مركز الضبط؛ االكتئاب

أدوات قيـاس صـدق وثبـات    ل طالبـة    ٥٠تم اختيار عينـة اسـتطالعية ممثلـه قوامهـا            -٣

 . البحث

ــة بتطبيــق مقيــاس ال     -٤ ــة الالتكيفيــة  ومــن ثــم قامــت الباحث مقيــاس ، وبنــي المعرفي

 .قياس مركز الضبط، وماالكتئاب

 .أثناء التطبيق تم التزام الباحثة بقراءة التعليمات وتوضيحها للطالبات -٥

 تــصحيح اســتمارات كــل مفحوصــة علــى حــدة حــسب طريقــة التــصحيح فــي تــم -٦

 .كل مقياس

البــات   طالبــة مــن ط  ٢٣٥تطبيــق المقــاييس علــى العينــة الفعليــة ومقــدارها      تــم  -٧

 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تفريغ البيانات الرقمية في االسـتمارات الخاصـة وإدخالهـا فـي الحاسـب اآللـي                تم   -٨

 .إلجراء التحليل اإلحصائي 

 

@      @      @ 
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 :نتائج البحث ومناقشتها
 :ولألعرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال ا

نــى المعرفيــة الالتكيفيــة األكثــر شــيوعاُ لــدى طالبــات  مــا الب" يــنص الــسؤال األول علــى

ألول قامـت الباحثـة      ا ؛ ولإلجابـة علـى الـسؤال      "مـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية؟         جامعة اإل 

 )١٥(الجــدول فــي باسـتخدام المتوســطات واالنحرافــات المعياريــة وسـوف تتنــاول الباحثــة   

 .ولعرض وتحليل النتائج الخاصة بالسؤال األ

 نى المعرفية الالتكيفية األكثر شيوعاُالب) ١٥(جدول 

 مام محمد بن سعود اإلسالميةلدى طالبات جامعة اإل

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

 االتجاه الرتبة

 دائما ٢ ٨٤٫٠٧ ٠٫٣٣ ٢٫٥٢ بنية الحرمان العاطفي

 أحيانا ٦ ٧٢٫٦٢ ٠٫٣٨ ٢٫١٨ بنية الهجر وعدم االستقرار

 أحيانا ٥ ٧٢٫٩١ ٠٫٤٦ ٢٫١٩ نية عدم الثقة واإلساءةب

 أحيانا ٧ ٧١٫٨٤ ٠٫٤٣ ٢٫١٦ نية العزلة االجتماعية

 أحيانا ٧ ٧١٫٩١ ٠٫٢٧ ٢٫١٦ بنية النقص والعيب

 أحيانا ٤ ٧٥٫٣٤ ٠٫٣٦ ٢٫٢٦ بنية االتكالية وعدم الكفاءة

 أحيانا ٩ ٦٧٫١٩ ٠٫٣٧ ٢٫٠٢ بنية الفشل

 أحيانا ٣ ٧٧٫٥٩ ٠٫٣٨ ٢٫٣٣ ضبنية الهشاشة لألذى والمر

 أحيانا ١٣ ٦١٫٤٢ ٠٫٥٨ ١٫٨٤ التشابك والذات غير المتطورة

 أحيانا ١١ ٦١٫٨٤ ٠٫٤٥ ١٫٨٦ بنية الخضوع لآلخرين

 دائما ١ ٩٢٫٤٨ ٠٫٣٤ ٢٫٧٧ بنية نكران الذات

 أحيانا ١٠ ٦٧٫١٦ ٠٫٤١ ٢٫٠١ بنية الكبح االنفعالي

 أحيانا ١٢ ٦١٫٧٩ ٠٫٢٦ ١٫٨٥ ائدبنية المعايير المتشددة واالنتقاد الز

 أحيانا ٨ ٧٠٫٤٠ ٠٫٣٩ ٢٫١١ بنية االستحقاق والتكبر

 أحيانا ١٤ ٥٣٫٤٨ ٠٫٥٧ ١٫٦٠ بنية قلة الضبط الذاتي



 

 
٢٨٦
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يتضح من الجدول السابق أن بنية نكران الذات هي من أكثر البنى الالتكيفية شـيوعا               

احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن     لدى طالبات جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية حيـث            

، ثم تأتى بنية الحرمان العاطفي لتحتل المرتبـة الثانيـة بـوزن نـسبى             )%٩٢٫٤٨(نسبى قدره   

، وبعــدها بنيــة الهــشاشة لــألذى والمــرض فاحتلــت المرتبــة الثالثــة بــوزن      )%٨٤٫٠٧(قــدره 

لرابعـة  حتلت المرتبة ا  ا، في حين أن بنية االتكالية وعدم الكفاءة         )%٧٧٫٥٩(نسبى قدره   

، كمــا احتلــت بنيــة عــدم الثقــة واإلســاءة المرتبــة الخامــسة )%٧٥٫٣٤(بــوزن نــسبى قــدره 

  ).%٧٢٫٩١(بوزن نسبى قدره 

وقد أظهرت نتـائج الـسؤال األول أن البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة لـدى طالبـات الجامعـة             

أظهـرت  التـي  ) ٢٠٠٥الـدباغ،  ( شائعة بنسب متقاربة جـداً حيـث تتفـق النتيجـة مـع دراسـة             

كمــا تتفــق مــع . نتائجــه نــسبة شــيوع متقاربــة للبنــى المعرفيــة الالتكيفيــة لــدى المراهقــات 

الممارسـات الوالديـة ارتبطـت بـبعض فئـات          التي أشارت إلـى     ) ٢٠٠٨,.Gunty,et.al(دراسة  

/ ســتقالل الــذاتي ضــعف اال، )% ٧٧(الــرفض / االنفــصالالبنــى الالتكيفيــة المبكــرة مثــل    

 كذلك تتفـق   ).% ٢٢(والتوجيهات األخرى  ) % ٣٠(  بلغ ضعف القيود    بينما،  )% ٦٣(األداء  

وجــود بنــى معرفيــة التكيفيــة فــي    نتائجهــا بأثبتــت  التــي )٢٠١١,Simard ،et.al(مــع دراســة  

 .مجال القلق والهجر السلبي والتمركز حول الذات وحب الظهور والتوتر

مـن أسـر مختلفـة، ذات    ويمكن تفـسير هـذه النتيجـة علـى الـرغم مـن الطالبـات يـأتين                 

أجواء أسـرية مختلفـة، إال أنهمـا لـديهن تقاربـاً شـديداً فـي ترتيـب وشـيوع البنـى المعرفيـة،                     

ويعكس هذا التقارب معتقدات ثقافية سائدة قام بتـذويتها كـل مـنهن خـالل تنـشئتهن؛           

 النظـــري لكـــون الثقافـــة والمعتقـــدات الـــسائدة تـــشكل أحـــد راألمـــر الـــذي يـــدعم التفـــسي

، .Young ،et.al)لمـــسؤولة فـــي تطـــوير البنـــى المعرفيـــة الالتكيفيـــة لـــدى األفـــرادالمـــصادر ا

 األولـى، بـأن بنيـة نكـران الـذات      احتلـت المرتبـة   بنية نكران الـذات وتفسر نتيجة أن   .  (٢٠٠٣
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ــات،   الــذي يــشير إلــى تنــدرج تحــت مجــال التوجــه مــن اآلخــرين      التركيــز المفــرط علــى رغب

 مـن أجـل الحـصول       ؛ حساب الحاجات الخاصة بـالفرد     ومشاعر، واستجابات اآلخرين، على   

علـــى الحـــب واالستحـــسان، واالحتفـــاظ بإحـــساسه باالتـــصال واالرتبـــاط بهـــم، أو تجنـــب   

ممـا يـدل علـى       .عادة يتضمن الكبت وعدم وعـي الفـرد لغـضبه وميولـه الطبيعيـة             . انتقامهم

عامل مع بنية   عدم إعطاء المساحة للطالبة لممارسة فرديتها؛ كما يكشف أن الطالبة تت          

التركيـــز نكــران الـــذات باستـــسالم أي أدركـــت أن هـــذه الممارســات بالنـــسبة لهـــا تعنـــي    

المفرط على تحقيق حاجات اآلخرين طوعيا في المواقف الحياتيـة اليوميـة، علـى حـساب                

 وأحيانــاً يؤكــد شــيوع بنيــة نكــران الــذات أن لهــذه البنيــة جــذوراً ثقافيــة .الــسعادة الخاصــة

بنــى -بالــضرورة -لــذي يؤكــد علــى تــرابط األســرة، األمــر الــذي ال يعكــس  تــسود المجتمــع ا

 المرتبــة الثانيــة بــأن   بنيــة الحرمــان العــاطفي  ويمكــن تفــسير احــتالل   . معرفيــة التكيفيــة 

الممارســات مــن وجهــة نظــر الطالبــات مرتبطــة بــالرفض واالنفــصال، حيــث تتــشكل لــدى    

ــتفهم واالحتــرام  الطالبــة معتقــدات ال تكيفيــة بأنهــا تفتقــد للرعايــة والــ     دفء والحنــان وال

لحاجاتها ومشاعرها ووجود من ينـصحها ويوجههـا، وتتولـد لـديها نتيجـة لهـذه المـشاعر                  

مخــاوف حــول إمكانيــة هجــر اآلخــرين لهــا، ممــا يجعلهــا ال تثــق بهــم وتتوقــع االســتغالل       

 لـديها  والخيانة منهم، ويدفعها للحذر الشديد في تعامالتها، وبالتالي تعزو كل ذلـك إلـى أن         

 . عيوباً وأنها ناقصة وغير محبوبة

 :الثانيعرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال  
مـا عالقـة مجـاالت البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة لـدى طالبــات        "  علـى الثـاني يـنص الـسؤال   

؛ وللتحقــق مــن "ســالمية ومــستوى االكتئــاب لــديهن؟  جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود اإل  

في ة باستخدام معامل ارتباط بيرسون وسوف تتناول الباحثة   قامت الباحث السؤال  صحة  

 .بالسؤال عرض وتحليل النتائج الخاصة )١٦(الجدول 
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 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

 العالقة االرتباطية بين مجاالت البنى المعرفية الالتكيفية ومستوى االكتئاب ) ١٦(جدول 
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ن قيمــــة معامــــل االرتبــــاط بــــين مجــــاالت البنــــى المعرفيــــة أيتــــضح ) ١٦(مــــن الجــــدول 

االنفصال والرفض، الخلـل فـي االسـتقاللية واألداء ، التوجـه مـن اآلخـر ، الترقـب                   (الالتكيفية  

مـام محمـد بـن      ومـستوى االكتئـاب لـدى طالبـات جامعـة اإل          ) الزائد والكبح، الحدود المختلة   

علـــــى التـــــوالي ) ٠٫٥٣٤، ٠٫١٩٠، ٠٫٣٨٨، ٠٫٢٨٣ ، ٠٫٤٨٤، ٠٫٤٨٠(ســـــالمية بلغـــــت إلســـــعود ا

ــة   ــة    أوالقيمــة االحتمالي ــة     .)٠٫٠١(قــل مــن مــستوى الدالل ــه توجــد عالقــة ارتباطي ــالي فإن  وبالت

االنفــصال والــرفض، (موجبــة ذات داللــة إحــصائية بــين مجــاالت البنــى المعرفيــة الالتكيفيــة   

) داء ، التوجـه مـن اآلخـر، الترقـب الزائـد والكـبح، الحـدود المختلـة                 الخلل في االستقاللية واأل   

 علــى وبنــاءً. ســالميةمــام محمــد بــن ســعود اإل ومــستوى االكتئــاب لــدى طالبــات جامعــة اإل 

 بـين مجـاالت البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة لـدى طالبـات جامعـة                 عالقـة  يوجـد  نتيجة الـسؤال  

 بمعنـى أنـه كلمـا زادت البنـى      ؛ئاب لـديهن  االمام محمد بن سعود االسالمية ومستوى االكت      

ســالمية  كلمــا زاد  مــام محمــد بــن ســعود اإل  المعرفيــة الالتكيفيــة لــدى طالبــات جامعــة اإل  

 . مستوى االكتئاب لديهن

التي أشارت إلـى وجـود عالقـة بـين البنـى      )  ٢٠٠٥(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الدباغ   

 التي أشارت إلى    (٢٠١٠،  Halvorsen  ،et.al)مع  المعرفية الالتكيفية  واالكتئاب، كما تتفق       
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، كـذلك تتفـق      استبيان يونغ يعتبر مـن المؤشـرات الهامـة  للداللـة علـى شـدة االكتئـاب                  أن

أوضــحت أن عــدم مقابلــة احتياجــات الطفولــة مــن     التــي )٢٠١١,Simard ،et.al(مــع دراســة  

 . ير جدا بشكل كب بنى معرفية  التكيفيةيؤدي إلى ظهورخالل التعلق األمن 

  بـأن اآلراء الـسلبية   (١٩٨٦,Brown ،et.al ) وتتفق النتيجة مع تفسير بـراون وزمـالؤه   

كمـا   .عن الذات تهيئ الفرد لالستجابة لمشاعر العجز واالكتئاب تجـاه األحـداث الحياتيـة             

تنسجم هذه النتيجة مع ما تقدم به بيك بأن المثلث المعرفي لدى األفـراد المكتئبـين ذووا                 

ائد ويسيطر على وعيهم، لذلك فـإن األفـراد المكتئبـين يقومـون بعـزو العديـد مـن              نشاط ز 

أفكــارهم عــن أنفــسهم وعــالمهم والمــستقبل إلــى الرســائل التــي يتلقونهــا مــن والــديهم  

 ).١٩٩٦، .Stark ،et.al( والمحيطين 

 :الثالثعرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال 
االت البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة لـدى طالبـات        مـا عالقـة مجـ     "  علـى  الثالـث ينص السؤال   

؛ وللتحقـق مـن صـحة    "سـالمية  ومركـز الـضبط لـديهن ؟        مام محمد بن سـعود اإل     إلجامعة ا 

فــي قامــت الباحثــة باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون وســوف تتنــاول الباحثــة      الــسؤال 

 .بالسؤال عرض وتحليل النتائج الخاصة )١٧ (الجدول

 رتباطية بين مجاالت البنى المعرفية الالتكيفية  ومركز الضبط العالقة اال )١٧(جدول 
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لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

ن قيمـــة معامـــل االرتبـــاط بـــين مجـــاالت البنـــى المعرفيـــة       أيتـــضح ) ١٧(مـــن الجـــدول  

ل فــي االســتقاللية واألداء، التوجــه مــن اآلخــر، الترقــب االنفــصال والــرفض، الخلــ(الالتكيفيــة 

سالمية بلغت  مام محمد بن سعود اإل     لدى طالبات جامعة اإل    ومركز الضبط ) الزائد والكبح 

قل من مستوى الداللة أعلى التوالي والقيمة االحتمالية    ) ٠-٣٧٣.،-٢٠٨.،-١٦٠. ، -٣٥٩.،-٣٨٤.(

ســالبة ذات داللــة إحــصائية بــين مجــاالت البنــى    وبالتــالي فإنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة   ) ٠٫٠١(

االنفصال والرفض، الخلل في االسـتقاللية واألداء، التوجـه مـن اآلخـر،             (المعرفية الالتكيفية   

مـــام محمـــد بـــن ســـعود  لـــدى طالبـــات جامعـــة اإلومركـــز الـــضبط) الترقـــب الزائـــد والكـــبح

البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة       بين مجاالت    نتيجة السؤال توجد عالقة      على    وبناءً  .سالميةاإل

سـالمية ومركـز    مـام محمـد بـن سـعود اإل        فيما عدا الحدود المختلة لـدى طالبـات جامعـة اإل          

مـام  بمعنى أنه كلما زادت البنى المعرفية الالتكيفية لدى طالبات جامعـة اإل          ؛  الضبط لديهن 

  .سالمية  كلما قل مركز الضبط لديهنمحمد بن سعود اإل

لــربط نتــائج بحثهــا بنتــائج الدراســات الــسابقة، تنــوه الباحثــة إلــى وفــي محاولــة الباحثــة 

أنها لم تجد دراسات سابقة تناولـت البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة وعالقتهـا بمركـز الـضبط،              

مما يعني أن النتائج التي توصلت إليهـا الباحثـة فـي دراسـتها الحاليـة تعـد جديـدة فـي مجـال                        

داً في التراث النفسي، ويمكن تفسيرها من خـالل         لكن النتيجة هذه تجد تأيي    . علم النفس 

 في العجز المتعلم بأن أسلوب التفسير الذي يتبناه الفرد فـي            Seligmanن  انظرية سليجم 

تعليله لما يمر به من مواقـف ومـا يختبـره مـن نتـائج هـو الـذي يحـدد مـن ناحيـة مبدئيـة مـا إذا                        

تمثـل اعتقـاد الفـرد بافتقـاره إلـى          أي الحالـة التـي      (كان سوف يتعرض لحالة العجز المتعلم       

أن الفـرد الـذي يعـزو    و ؛كما يحدد استمرارية هـذه الحالـة وشـموليتها     ) التحكم علىالقدرة  

حداث السيئة إلى أسباب ذاتية وثابتة وشاملة التأثير ويعزو النتائج اإليجابية إلـى أسـباب       األ

أو (م وحالـة االكتئـاب   خارجية ومتغيرة ومحددة التأثير يكون عرضـة لحالـة العجـز المـتعل            
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 ;٢٠٠١,Rice) كالتوقعـات والتقييمـات الذاتيـة   أخـرى ثار دافعيـة ومعرفيـة   آمن ) يرتبط بهما

Wintre & Crowley,إذا كان عند الفرد معتقد أن الجهد يزيد مـن النجـاح يقـوم    ف .(١٩٩٣

بجهــد فتزيــد الدافعيــة لديــه، ويــؤدي ذلــك إلــى النجــاح، حيــث يكــون التركيــز علــى إمكانــات  

الجهد المبذول، وبالتالي مـن لديـه مركـز ضـبط داخلـي يكـون مثـابراً، ولديـه دافعيـة، ومنجـز،            

 .)(١٩٦٦,Rotterويتمتع بصحة نفسية جيدة 

  :الرابععرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال 
 توجد عالقة بين االكتئـاب ومركـز الـضبط لـدى طالبـات            له"على  ينص السؤال الرابع    

 قامـت الباحثـة   الـسؤال ؛ وللتحقـق مـن صـحة    "بـن سـعود اإلسـالمية؟    مـام محمـد     جامعة اإل 

 عرض وتحليـل  )١٨(الجدول في باستخدام معامل ارتباط بيرسون وسوف تتناول الباحثة   

 .السؤالالنتائج الخاصة 

 العالقة االرتباطية بين االكتئاب ومركز الضبط  )١٨(جدول 
 االكتئاب 

 **-٠٫٣٧٣ معامل ارتباط بيرسون

 مركز الضبط ٠٫٠٠٠ الداللة

 ٢٣٥ العدد

                 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @*                              

ن قيمــة معامــل االرتبــاط بــين االكتئــاب ومركــز الــضبط لــدى   أيتــضح ) ١٨(مــن الجــدول 

حتماليـة اقـل    والقيمة اال ) ٠-٣٧٣.(سالمية بلغت   مام محمد بن سعود اإل    طالبات جامعة اإل  

وبالتالي فإنه توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحـصائية بـين            ) ٠٫٠١(من مستوى الداللة    

علـى   وبناءً .سالميةمام محمد بن سعود اإلاالكتئاب ومركز الضبط لدى طالبات جامعة اإل  

مام حصائياً بين االكتئاب ومركز الضبط لدى طالبات جامعة اإل     إما تقدم يوجد ارتباط دال      
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لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

مــام  بمعنــى أنــه كلمــا زاد االكتئــاب لــدى طالبــات جامعــة اإل    ؛ســالميةمحمــد بــن ســعود اإل 

 .سالمية  كلما قل مركز الضبط لديهنمحمد بن سعود اإل

) ١٩٨٨,Costelo( ودراســـــة )١٩٩٦,Ghareeb (وتتفــــق نتيجــــة الــــسؤال مــــع دراســــة     

بمركــز الــضبط، وتتفــق التــي أظهــرت أن االكتئــاب قــد ارتــبط ) ١٩٩٧,Durrett(ودراســة        

التــي أظهــرت أن األفــراد المكتئبــين كــانوا أكثــر ارتفاعــا علــى    ) ١٩٩٦,Weber(مــع دراســة 

 التــيمــع العديــد مــن التفــسيرات  تتفــق هــذه النتيجــة كمــا . الــضبط الخــارجي مــن العــاديين

أن المكتئبـين قـد أظهـروا توجهـاً عامـاً           بـ  الخـارجي طرحت للعالقة بين االكتئـاب والـضبط        

، إذ أنهـم يعتقـدون أن لـديهم القليـل     الشخـصي  النتائج على أنها بعيدة عن ضـبطهم        لرؤية

  (١٩٨٨، Benassi. ،et al ; ١٩٧٧ Brannigan. ،et .al)من الضبط على عناصر بيئتهم 

الــذى رأى أن اليــأس Stotland كمــا أن هــذه النتيجــة تجــد تأييــداً فــي فكــرة ســتوتالند  

 الذات وعن المستقبل من جانب الفرد؛  ولهـذا الـسبب،            يعتبر نظاما للتوقعات السالبة عن    

طُرحت تصورات تذهب إلـى اعتبـار االكتئـاب كنـوع مـن تعلـم اليـأس بمعنـى أن االكتئـاب                  

إن "ينتج عن إدراك الفرد عدم االعتماد بين استجاباته الشخـصية وقيمـة النـاتج أو العائـد ،              

 بمـــا يعـــرف باالكتئـــاب، - أو نقـــص ســـلوكه –الفـــرد وقـــد أدرك عجـــزه ، يظهـــر ســـلوكه  

وبذلك، فإن نظرية تعلم العجز في االكتئاب تعزو بوضوح إدراكات الفرد للـضبط فـي قلـب          

   .(١٩٧٩، Leggett. ،& Archer ;١٩٧٦، Prociuk. ،Breen. ،& Lussier)خبرة االكتئاب  

  :الخامسعرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال 
 درجات فروق ذات داللة إحصائية في متوسط   توجد  هل  "  على الخامسينص السؤال   

العمــر،  (فــراد العينــة فــي البنــى المعرفيــة الالتكيفيــة واالكتئــاب ومركــز الــضبط بــاختالف    أ

تــم  هــذا الـسؤال  صــحة مـن  وللتحقـق ؛ "؟)  غيـر متزوجــة –متزوجــة(الحالـة االجتماعيـة   

ــار   ــتخدام اختبـ ــطات  (One Way ANOVA)اسـ ــة متوسـ ــي  ٣ لمقارنـ ــات فـ  مجموعـ
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 لمقارنـة   T-test تبعـا لمتغيـر العمـر، كمـا تـم اسـتخدام اختبـار        المقـاييس هن علـى  درجات

 .متوسطي مجموعتين تبعا للحالة االجتماعية

 لبيان داللة الفروق في البنى المعرفية One Way ANOVAنتائج اختبار )١٩(جدول

 الالتكيفية واالكتئاب ومركز الضبط تبعا العمر

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 ٠٫٣٨ ٠٫٩٨ ٠٫٠٤ ٢ ٠٫٠٧ بين المجموعات

   ٠٫٠٤ ٢٣٢ ٨٫٦٥ داخل المجموعات
البنى المعرفية 
 الالتكيفية

    ٢٣٤ ٨٫٧٣ المجموع

 ٠٫٦٨ ٠٫٣٩ ٠٫٠٢ ٢ ٠٫٠٥ بين المجموعات

 االكتئاب   ٠٫٠٦ ٢٣٢ ١٤٫١٩ داخل المجموعات

    ٢٣٤ ١٤٫٢٤ وعالمجم

 @٠٫٠١ ٤٫٦٨ ٠٫١٤ ٢ ٠٫٢٨ بين المجموعات

 مركز الضبط   ٠٫٠٣ ٢٣٢ ٦٫٩٤ داخل المجموعات

    ٢٣٤ ٧٫٢٢ المجموع

ــة .                             @٠حــصائيا عنــد مــستوى معنويــة    إدالــة** حــصائيا عنــد مــستوى   إدال

        ٠٫٠٥معنوية 

ــح    ــسابق يوضــ ــدول الــ ــة أالجــ ــة ن القيمــ ــة   ) ٠٫٣٨(االحتماليــ ــى المعرفيــ ــاس البنــ لمقيــ

 فيحصائياً  إ ةومن ثم فال توجد فروق دال     ) ٠٫٠٥(بر من مستوى الداللة     أكالالتكيفية كانت   

متوسطات درجات البنى المعرفية الالتكيفية لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سـعود             

لمقيـاس  ) ٠٫٦٨(قيمة االحتمالية   ن ال أاإلسالمية تبعاً الختالف العمر، كما اتضح من النتائج         

حـصائياً فـي    إومن ثم فال توجد فروق دالـه        ) ٠٫٠٥(بر من مستوى الداللة      أك االكتئاب كانت   

متوسطات درجات االكتئاب لدى طالبات جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية تبعـاً                  

لضبط كانت أقل لمقياس مركز ا) ٠٫٦٨(ن القيمة االحتمالية اً أيضأالختالف العمر، واتضح 

حصائياً في متوسطات درجات مركـز      إ ةومن ثم توجد فروق دال    ) ٠٫٠٥(من مستوى الداللة    
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لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

 ومـن  .بـن سـعود اإلسـالمية تبعـاً الخـتالف العمـر        اامعة اإلمام محمـد     جالضبط لدى طالبات    

 توجد فروق في درجات البنى المعرفية الالتكيفية واالكتئاب لـدى           ال نهبأثم فيمكن القول    

 توجـد   هوالقـول بأنـ   ات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعـاً الخـتالف العمـر،              طالب

فروق في درجات مركز الضبط لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعاً    

 . الختالف العمر

  لمصادر الفروق في مركز الضبط تبعا لمتغير العمر Scheffeنتائج اختبار ) ٢٠(جدول 

  سنة فما فوق٢٥ سنة ٢٤-٢١ سنة ٢٠-١٨ لمتوسط الحسابيا العمر

 *٠٫١٣   ٠٫٤٦ سنة ٢٠-١٨

    ٠٫٣٩ سنة ٢٤-٢١

    ٠٫٣٣  سنة فما فوق٢٥

 ٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @       

نــه توجــد فــروق فــي درجــات مركــز الــضبط لــدى طالبــات    أيتــضح مــن الجــدول الــسابق  

 ٢٠-١٨ســالمية تبعــاً الخــتالف العمــر بــين مــن عمــرهن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإل

 . سنة٢٠-١٨ سنة فأكثر لصالح من عمرهن ٢٥سنة ومن عمرهن 

ــة    ــة مـــع دراسـ ــذه النتيجـ ــر التحليـــل   والتـــي أ (١٩٧٦، Prociuk ،et.al )وتتفـــق هـ ظهـ

رتبـــاط االكتئـــاب وبداللـــة إحـــصائية بـــادراك الـــضبط   ا ن لمجموعـــة صـــغار الـــس االرتبـــاطي

وأن االكتئــــاب أيــــضاً ارتــــبط باالكتئــــاب بداللــــة  ) ٠٫٠١ بمــــستوى داللــــة ٠٫٤٠  =ر (الخــــارجي

بالنـــسبة لمجموعـــة كبـــار الـــسن، فقـــد ارتـــبط  و. ) ٠٫٠١ مـــستوى داللـــة ٠٫٣٥ = ر(إحـــصائية 

كمـا  . )٠٫٠٥نـد مـستوى     دال ع  ٠٫٢٧ = ر (الخـارجي دراك الـضبط    إاالكتئاب بداللة إحصائية ب   

ن الـسن قـد ارتـبط سـلبياً مـع مركـز              أشـارت إلـى أ      التـي  (١٩٨٨,Costelo)تتفق مـع دراسـة      

 .)٠٫٠١ ، مستوى داللة ٠٫٢٣-= ر ( الضبط 
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 كما أن هذه النتيجة تجد تأييداً لها في اإلطار النظري بأن العمر من أهم العوامـل التـي         

تساهم في تحديد مركز الضبط، فقد أجمعـت الدراسـات علـى أن وجهـة الـضبط الـداخلي                

ر، لكن لم تظهر بدقة األعمار التي تثبيت عندها وجهـة الـضبط مـا عـدا              تزداد مع زيادة العم   

 فقـد بينـت أن العمـر يـرتبط بعالقـة موجبـة مـع الـضبط الـداخلي            Lifshitsدراسة ليفـشتز  

 ).٢٠٠٧منصور،(للفرد، ولوحظ أنه يزداد بزيادة العمر 

 الالتكيفية واالكتئاب  لبيان داللة الفروق في البنى المعرفيةT-testنتائج اختبار  )٢١(جدول

 ومركز الضبط تبعا لمتغير الحالة االجتماعية
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        ٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة   @       ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة **

ــة،    االحتماليــةضــح ان القيمــة  الجــدول الــسابق يو   لكــل مــن البنــى المعرفيــة الالتكيفي

ومـن ثـم فـال توجـد فـروق          ) ٠٫٠٥(كبـر مـن مـستوى الداللـة         أاالكتئاب، مركز الضبط كانـت      

حصائية بين الطالبـات المتزوجـات والغيـر متزوجـات فـي متوسـطات درجـاتهن           إذات داللة   

 ومن ثم فـيمكن القـول       ؛   مركز الضبط  على مقاييس البنى المعرفية الالتكيفية، االكتئاب،     
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 توجــد فــروق فــي درجــات البنــى المعرفيــة الالتكيفيــة، االكتئــاب، مركــز الــضبط لــدى   النــه بأ

 ".االجتماعيةطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعاً الختالف الحالة 

لباحثـة إلـى    وفي محاولـة الباحثـة لـربط هـذه النتيجـة بنتـائج الدراسـات الـسابقة، تنـوه ا                   

أنها لم تجد دراسات سابقة تناولت مركز الضبط وعالقتـه بالحالـة االجتماعيـة، ممـا يعنـي                  

ــدة فــي مجــال علــم           ــة فــي دراســتها الحاليــة تعــد جدي ــائج التــي توصــلت إليهــا الباحث أن النت

 .النفس

 :سبالسؤال السادعرض وتحليل النتائج المتعلقة 
 ة للتنبؤ باالكتئاب لدى طالبـات جامعـة       هل هناك إمكاني  " على   سالسؤال الساد ينص  

الختبـار  و ؛"مام محمد بن سعود اإلسالمية من خالل البنى المعرفية الالتكيفيـة لـديهن ؟             اإل

سلوب االنحدار الخطى المتعدد للتنبؤ باالكتئاب لدى طالبـات      أ تم استخدام    السؤالصحة  

 الالتكيفيــة لــديهن جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن خــالل البنــى المعرفيــة   

 . بالسؤالتحليل النتائج الخاصة والجدول اآلتي عرض في وسوف تتناول الباحثة 

  Analysis of varianceنحدار نتائج تحليل التباين لال )٢٢( جدول 
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   ٠٫٠٤ ٢٣٣ ١٠٫١٧ الخطأ

البنى 
المعرفية 
 الالتكيفية

 المجموع

٠٫٥٣٤ 

٢٣٤ ١٤٫٢٤    

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى إدالة **

لـة  عاله عدم صالحية النموذج للتنبؤ، نظرا لمعنوية قيمـة مـستوى الدال           أيوضح الجدول   

 علـى  ، وبناءً(٢٣٣، ١) ودرجات حرية (٠٫٠١ ≥ α)قل من مستوى الداللة أ  وهى (٠٫٠٠)والبالغة 



 

 
 ية واالجتماعيةاإلنسانمجلة العلوم   ٢٩٧

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

مام محمد بن سعود اإلسالمية     ذلك يتبين إمكانية التنبؤ باالكتئاب لدى طالبات جامعة اإل        

 .من خالل البنى المعرفية الالتكيفية لديهن

 ارالختبنتائج تحليل االنحدار الخطي  )٢٣( جدول 

  مدى مساهمة البنى المعرفية الالتكيفية في التنبؤ باالكتئاب
ابعاد المتغير  المعامالت القياسية المعامالت الغير قياسية

 Beta الخطأ المعياري B المستقل
 tقيمة 

الداللة 
 االحصائية

 **٠٫٠٠ ٤٫٦٨  ٠٫١٥ ٠٫٧٢ الثابت

 **٠٫٠٠ ٩٫٦٥ ٠٫٥٣ ٠٫٠٧ ٠٫٦٨البنى المعرفية 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى إدالة **

 (Beta)ومـن متابعـة معـامالت       ) ٢٣(يتضح من النتائج االحـصائية الـواردة فـي الجـداول              

ــار  ــة     ) ت(واختبــ ــى المعرفيــ ــين أن البنــ ــدول يتبــ ــصائيا، ومــــن الجــ اتــــضح أن الثابــــت دال إحــ

 .ود اإلسالميةالالتكيفية لها تأثير على االكتئاب لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سع

خــالل البنــى  مــن إمكانيــة التنبــؤ باالكتئــاب   أظهــرت نتــائج  تحليــل االنحــدار الخطــي     

ــا أكدتـــه نظريـــة يونـــغ   المعرفيـــة الالتكيفيـــة  ، فـــي أن ممارســـات )١٩٩٩,Young(؛ وهـــذا مـ

االنتقاد والرفض المتكرر والممارسات غير الكفء ينتج عنهـا البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة               

أيــضا أن انتقــادات اآلخــرين  ) ١٩٨٧,Jaenicke.et.al( وأكــد جينــك وزمــالؤه  لــدى الطالبــات؛

للطالبات ترتبط بشكل دال مع ميـل الطالبـات للـوم أنفـسهن لألحـداث الـسلبية، كمـا أن                    

ذلـك ينــسجم مـع مفهــوم المثلـث المعرفــي لالكتئـاب والــذي يـرى أن االعتقــادات الــسلبية      

 .االكتئاب واألعراض االكتئابيةعن الذات واآلخرين والمستقبل تشكل مضمون 

 :السابععرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال 
 -هـــل هنـــاك إمكانيـــة للتنبـــؤ بمركـــز الـــضبط الـــداخلي "  علـــىالـــسابعيـــنص الـــسؤال 

مام محمد بن سعود اإلسـالمية مـن خـالل البنـى المعرفيـة             الخارجي لدى طالبات جامعة اإل    

ســـلوب االنحـــدار الخطـــى أ تـــم اســـتخدام ؤالالـــسالختبـــار صـــحة ؛ و"الالتكيفيـــة لـــديهن ؟



 

 
٢٩٨

لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

مــام محمــد بــن  الخــارجي لــدى طالبــات جامعــة اإل-المتعــدد للتنبــؤ بمركــز الــضبط الــداخلي 

فـي  سعود اإلسالمية من خـالل البنـى المعرفيـة الالتكيفيـة لـديهن وسـوف تتنـاول الباحثـة                    

 . بالسؤالالجدول اآلتي عرض وتحليل النتائج الخاصة 

  Analysis of variance لالنحدارتحليل التباين نتائج ) ٢٤( جدول 

 للتأكد من صالحية النموذج

المتغير 
 التابع

 المصدر

قيمة معامل 
التحديد 
 R٢المصحح

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 **٠٫٠٠ ٣٧٫٦٢ ١٫٠٠ ١ ١٫٠٠ االنحدار

   ٠٫٠٣ ٢٣٣ ٦٫٢٢ طأالخ

البنى 
المعرفية 
 الالتكيفية

 المجموع

٠٫٣٧٣ 

٢٣٤ ٧٫٢٢    

 ٠٫٠١دالة احصائيا عند مستوى **

عاله عدم صالحية النموذج للتنبؤ، نظرا لمعنوية قيمـة مـستوى الداللـة             أيوضح الجدول   

 علـى  ، وبناءً(٢٣٣، ١) ودرجات حرية (٠٫٠١ ≥ α)قل من مستوى الداللة أ  وهى (٠٫٠٠)والبالغة 

مـام   الخـارجي لـدى طالبـات جامعـة اإل         -لتنبـؤ بمركـز الـضبط الـداخلي       ذلك يتبين إمكانيـة ا    

 .محمد بن سعود اإلسالمية من خالل البنى المعرفية الالتكيفية لديهن

نتائج تحليل االنحدار الخطي الختبار مدى مساهمة البنى المعرفية   )٢٥( جدول 

  الخارجي-الالتكيفية في التنبؤ بمركز الضبط الداخلي
 المعامالت القياسية المعامالت الغير قياسية

 غير المستقلابعاد المت
B الخطأ المعيارى Beta 

 tقيمة 
الداللة 
 االحصائية

 **٠٫٠٠ ٩٫٢٠  ٠٫١٢ ١٫١١ الثابت

 **٠٫٠٠ ٦٫١٣- ٠٫٣٧- ٠٫٠٦ ٠٫٣٤-البنى المعرفية 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى إدالة **



 

 
 ية واالجتماعيةاإلنسانمجلة العلوم   ٢٩٩

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 (Beta)ومـن متابعـة معـامالت      ) ٢٥(ة فـي الجـداول        حـصائية الـوارد   يتضح من النتـائج اإل    

ــار  ــة     ) ت(واختبــ ــى المعرفيــ ــين أن البنــ ــدول يتبــ ــصائيا، ومــــن الجــ اتــــضح أن الثابــــت دال إحــ

 الخارجي لدى طالبات قسم علم الـنفس       -الالتكيفية لها تأثير على مركز الضبط الداخلي      

 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

خـالل البنـى   بمركـز الـضبط مـن    إمكانيـة التنبـؤ   النحـدار الخطـي   أظهرت نتائج  تحليل ا    

 فـي العجـز المـتعلم إلـى         Seligmanن  اسليجم؛ وهذا ما أكدته نظرية      المعرفية الالتكيفية   

الذي يتبناه الفرد في تعليلـه لمـا يمـر بـه مـن               )أو العزو (االفتراض القائل بأن أسلوب التفسير      

يتعرض لحالـة  ن سـ يحدد مـن ناحيـة مبدئيـة مـا إذا كـا     مواقف وما يختبره من نتائج هو الذي     

كمـا   ) الـتحكم  علـى أي الحالة التي تمثل اعتقاد الفرد بافتقاره إلى القـدرة            (العجز المتعلم   

حداث السيئة إلى أسـباب    أن الفرد الذي يعزو األ    و .يحدد استمرارية هذه الحالة وشموليتها    

إليجابية إلـى أسـباب خارجيـة ومتغيـرة ومحـددة           ذاتية وثابتة وشاملة التأثير ويعزو النتائج ا      

ثـار دافعيـة    آمـن   ) أو يرتبط بهما  (التأثير يكون عرضة لحالة العجز المتعلم وحالة االكتئاب         

فالطريقـة التـي يـسلك بهـا الفـرد تتـأثر إلـى              .  كالتوقعات والتقييمات الذاتية   أخرىومعرفية  

 إدراكهعه فنراه يسلك في ضوء حد بعيد بما يدرك من عالقات سببية بين السلوك وتواب       

 فـي  ،وهي تمثل. ن تشكل البنى المعرفية يعكس بيئة الفرد إ. (٢٠٠١,Rice)لهذه العالقات

فمـثالً إذا كـان ألحـد األفـراد بنيـة معرفيـة حـول أنـه         .  أجـواء البيئـة المحيطـة      ،أغلب األحيان 

وثوقيــة ألولئــك   والتــي تتمثــل فــي عــدم الثبــات المــدرك أو عــدم الم    اًأقــل شــأناً أو مهجــور 

لن يتمكنوا   من يقومون برعاية الفرد      يتضمن هذا الشعور أن    المتواجدين للدعم واالرتباط  

 أو الحمايـــة العمليـــة ألنهـــم ، والقـــوة، واالرتبـــاط،مـــن االســـتمرار بتقـــديم الـــدعم العـــاطفي

 أو ، وغيــر موثــوقين،)نوبــات الغــضب: مثــل(عاطفيــا غيــر ثــابتين وتــصرفاتهم غيــر متوقعــة   

وعنــد ذلــك ســوف يــستخدم . ؛ ألنهــم ســيهجرون الفــردانتظــام بــال ون وحاضــرنوموجــود



 

 
٣٠٠

لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

ــز علــى المعلومــات المرتبطــة بالفــشل        ،والــرفض،  والعزلــة،الفــرد االنتبــاه االنتقــائي للتركي

، Sengendo and Nambi)وسـيجاوز المعلومـات المرتبطـة بالنجـاح والعالقـات والقبـول       

١٩٩٧). 

 

@      @      @ 

 



 

 
 ية واالجتماعيةاإلنسانمجلة العلوم   ٣٠١

 هـ١٤٣٨ الرابع واألربعون رجب العدد
 

 : التوصيات 
 .إعداد برامج إلنماء وجهة الضبط لدى طالب الجامعات .١

االهتمام بتقديم برامج إرشادية إلرشاد طالب الجامعات على رفـع وزيـادة البنـى               .٢

المعرفية التكيفية، مما يساعدهم في التغلب على المشكالت التي يواجهونهـا وتـسهم             

 .في تحقيق التكيف

عـات الـذين لـديهم اكتئـاب،        عمل برامج إرشادية وعالجيـة إلرشـاد طـالب الجام          .٣

 .مما يساعدهم على الوصول إلى التوافق والصحة النفسية

عقد ورشات تدريبية لإلخصائيين الذين يتعـاملون مـع طـالب الجامعـات بتوضـيح                .٤

أهمية البنى المعرفيـة فـي تـشكيل الخبـرات النفـسية وترميزهـا علـى شـكل بنـى معرفيـة                      

 .تكيفية وال تكيفية

ين على كيفية إرشاد األبنـاء ذوى وجهـة الـضبط الخارجيـة       تدريب اآلباء والمعلم   .٥

بمساعدتهم على فهم ما لديهم من إمكانيات ووضـع أهـداف تناسـبهم لتحقيـق النجـاح          

 . وتشجيعهم على مواجهة المواقف الصعبة والجديدة دون خوف من الفشل

 إجراء دراسة مماثلة وتكون العينة من طالب التعليم الثانوي للقـسمين العلمـي             .٦

 .واألدبي

 

@      @      @ 

 



 

 
٣٠٢

لدى طالبات   المعرفية الالتكيفية وعالقتها باالكتئاب ومركز الضبطىالبن
 مام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياضجامعة اإل

المصريإبراهيمناس رمضانإ. د

 :المراجـــع
أثـر مركـز الـضبط فـي مـستوى االكتئـاب لـدى مرضـى الـسرطان، مجلـة                    ). ٢٠٠٤.( أبو قعدان، فارس     

 .٢٠٧-٢٠٥، ٢،ع٢سوريا، مج-اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

وبعـض أسـاليب المعاملـة       الخـارجي    –العالقـة بـين الـضبط الـداخلي         ). ١٩٨٩.(أبو ناهية، صالح الـدين     

 .٧٣-٥٩ بقطاع غزة، مجلة علم النفس، العدد العاشر، ةالوالدية في األسرة الفلسطيني

: اكتئــاب الــنفس أعراضــه وأنماطــه وأســبابه وعالجــه، الكويــت   ). ١٩٨٤.(إســماعيل، عــزت الــسيد  

 . وكالة المطبوعات

رسالة ماجستير غير  .  الخارجي تقنين اختبار روتر لمركز الضبط الداخلي     ). ١٩٧٩. (برهوم، موسى  

 . ردن٠األ: منشورة، الجامعة األردنية، عمان

ــة    ــدباغ، هالـ ــالبنى     ). ٢٠٠٥(الـ ــة بـ ــات الوالديـ ــدين والممارسـ ــة للوالـ ــة الالتكيفيـ ــى المعرفيـ ــة البنـ عالقـ

رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، الجامعـة األردنيـة،       . نالمراهقيالمعرفية الالتكيفية واالكتئاب لدى  

 . ألردنا: عمان

) BOI-II(الخصائص السيكومترية لقائمة بيك الثانية لالكتئـاب        ). ٢٠٠٤(الدعاسين، خالد عوض     

 .األردن: رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك. في البيئة األردنية

االكتئــاب وعالقتــه بالــشعور بالوحــدة    ). ١٩٨٨. (الــشناوي، محمــد محــروس وخــضر، علــي الــسيد      

 .٣٤-١مركز التنمية البشرية، مؤتمر علم النفس الرابع، . قات االجتماعيةوتبادل العال

االكتئــاب ووجهــة الــضبط وتقــدير الــذات لــدى طــالب المرحلــة ). ١٩٥٥.(عبــد القــادر، ناديــة الحــسنى  

 . ٢٣٠ -١٧٩االعدادية، مجلة االرشاد النفسي، جامعة عين شمس ، 

  .األنجلو المصرية.  القاهرة. المعاصرالنفسي الطب .)١٩٩٨ (. أحمد،عكاشة 

فعالية الذات وعالقتها باالكتئاب لدى المصابين بالفشل الكلوي في مدينـة    ). ٢٠١٥.( المشوح، سعد عبد اهللا    

 .١٥٦-١٢٣، )٧(الرياض بالمملكة العربية السعودية، مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد 
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 الخـارجي لـدى عينـة مـن طالبـات       –الضبط الداخلي   الخجل وعالقته بوجهة    ). ٢٠٠٧.(منصور، منيرة  

 . جامعة أم القرى، مكة المكرمة. المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير

 . دار عالم المعرفة: القاهرة. علم النفس الديني). ١٩٣٣.(موسى، رشاد علي  
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Maladaptive Cognitive Schemas and their Relationship with Depression and 

Control Locus among Female Students of Al-Imam Muhammad Ibn Saud 

Islamic University in Riyadh

Dr. Ienas RamaDHaan Ibraaheem Al-MiSri 

Assistant Professor Department of Psychology 

 College of Social Sciences  

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The present study aims to investigate maladaptive cognitive schemas and 

their relationship with depression and the internal-external locus of control 

among female students of Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University in 

Riyadh. The study sample consists of 235 female students. The researcher uses 

raw data form, Young Schema Questionnaire-short form, Beck Depression 

Inventory- Second Edition (BDI-II), and Rotter's Internal-External Locus of 

Control Scale as instruments of the study. 

The results show that there is a statistically significant correlation between 

the  domains of maladaptive cognitive schemas and the level of depression and 

locus of control among  university female students. Moreover,   the results reveal 

that there is a statistically significant correlation between depression and locus of 

control. They  also show that depression and the locus of internal-external 

control among the university female students can be predicted through the 

maladaptive cognitive schemas  of the students. However, there are no 

differences in the levels of maladaptive cognitive schemas between depression 

and locus of control among the university female students in relation to the 

difference in their social status. The researcher explains the results using the 

theoretical framework along with previous studies. 

Keywords: maladaptive cognitive schemas, locus of control, depression 
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مواقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى  
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 تركي محمد العطيان. د

 كلية العلوم االجتماعية -قسم علم النفس 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 :ملخص الدراسة

هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى فحــص نــوع العالقــة االرتباطيــة بــين مواقــف الحيــاة الــضاغطة بكــل مــن        
الشعور باالكتئـاب مـن جهـة، والرضـا الزواجـي مـن جهـة أخـرى، وذلـك لـدى عينـة مـن اإلداريـات المتزوجـات                     

عقـد مقارنـات   كذلك سعت الدراسـة الحاليـة إلـى         . اللواتي يعملن بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية       
مواقــف الحيــاة الــضاغطة،  :  وهــي– محــور االهتمــام –بــين أفــراد عينــة الدراســة فــي كــل متغيــرات الدراســة   

واالكتئـــاب، والرضـــا الزواجـــي، وذلـــك فـــي ضـــوء متغيـــري ســـنوات الخبـــرة الزواجيـــة، والمـــستوى االقتـــصادي   
ــرة   ــوا   )مـــنخفض/مرتفـــع(واالجتمـــاعي لألسـ ــتبعاد الـــسيدات اللـ ــه تـــم اسـ ــا بأنـ ــزواج  ، علمـ تي ســـبق لهـــن الـ

وتتحــدد مــشكلة الدراســة فــي التــساؤالت . والــسيدات اللــواتي لــم ينجــبن مــن أفــراد العينــة النهائيــة للدراســة
مــا نــوع العالقــة االرتباطيــة بــين مواقــف الحيــاة الــضاغطة والــشعور باالكتئــاب لــدى عينــة مــن       : األول :اآلتيــة

مـا نـوع العالقـة االرتباطيـة        : إلسالمية بالرياض؟ الثـاني   اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود ا       
بين مواقف الحياة الضاغطة والرضا الزواجي لـدى عينـة مـن اإلداريـات المتزوجـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن                        

 فـي  هل هنـاك فـروق بـين المجموعـات الفرعيـة المكونـة لعينـة الدراسـة            : سعود اإلسالمية بالرياض؟ الثالث   
هـل هنـاك فـروق بـين المجموعـات         : مواقف الحياة الضاغطة وفقا لمتغيـر سـنوات الخبـرة الزواجيـة؟ الرابـع             

االجتمـاعي  /الفرعية المكونة لعينة الدراسة في مواقف الحياة الضاغطة وفقـا لمتغيـر المـستوى االقتـصادي              
مكونـة لعينـة الدراسـة    هل هنـاك فـروق بـين المجموعـات الفرعيـة ال     : ؟ الخامس)منخفض/مرتفع(لألسرة  

هـل هنـاك فـروق بـين المجموعـات      : في الشعور باالكتئاب وفقا لمتغير سنوات الخبرة الزواجية؟ الـسادس       
ــصادي         ــر المــستوى االقت ــا لمتغي ــشعور باالكتئــاب وفق ــة الدراســة فــي ال ــة لعين ــة المكون االجتمــاعي /الفرعي

 الفرعية المكونة لعينة الدراسـة فـي      هل هناك فروق بين المجموعات    : ؟ السابع )منخفض/مرتفع(لألسرة  
هـل هنـاك فـروق بـين المجموعـات الفرعيـة            : الرضا الزواجـي وفقـا لمتغيـر سـنوات الخبـرة الزواجيـة؟ الثـامن              

االجتمــــاعي لألســــرة /المكونــــة لعينــــة الدراســــة فــــي الرضــــا الزواجــــي وفقــــا لمتغيــــر المــــستوى االقتــــصادي 
بعـد تحليـل بيانـات الدراسـة      و). المقـارن /االرتبـاطي (ي   فقد تبنـى الباحـث المـنهج الوصـف          ؟)منخفض/مرتفع(

وجـــود عالقـــة ارتبـــاط إيجـــابي ودال إحـــصائيا بـــين مواقـــف الحيـــاة  : أوال :إحـــصائيا، أشـــارت النتـــائج إلـــى اآلتـــي
الضاغطة والشعور باالكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة من الموظفـات اإلداريـات المتزوجـات مـن أفـراد عينـة               

وجود عالقة ارتباط سلبي ودال إحصائيا بين مواقف الحياة الضاغطة والرضا الزواجـي             : ثانيا. الدراسة الحالية 
بجامعة اإلمـام  لدى أفراد عينة الدراسة من الموظفات اإلداريات المتزوجات من أفراد عينة الدراسة الحالية،       

  .محمد بن سعود اإلسالمية
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 -: مقدمة الدراسة١-١
نتيجــة للعديــد مــن ضــغوط الحيــاة التــي قــد     " القلــق" عــصر فــييعــيش اإلنــسان اليــوم  

يواجههــا ممــا يجعــل احتمــال تعرضــه للــصراعات النفــسية التــي قــد تعيــق توافقــه النفــسي 

جبــر الفــرد علــى تغييــر اســلوب   تأحــداث الحيــاة الــضاغطة   فوبالتــالي. قــائم بــشكل كبيــر 

و لجانب من جوانبها، حيث يتطلب ذلـك منـه أن يعيـد أو يغيـر مـن أسـاليب        أ بأكمله  حياته

 وذلك اسـتجابة للمثيـرات الـسلبية او األيجابيـة التـي يتعامـل معهـا الفـرد                   توافقاته السابقة 

  . في سلوك حياته اليومي

الــضغوط النفــسية بأنهــا مجموعــة مــن المثيــرات التــي   ) ٣م، ص ٢٠٠١(وتعــرف  شــقير

مضافا إليها االستجابة المترتبة عليها من سـوء التكيـف أو إيجـاد حلـول               يتعرض لها الفرد    

تكيفية مع الضغط، وفشل الدفاعات التـي يـستخدمها الفـرد أثنـاء تعرضـه لهـذه المواقـف              

 .الضاغطة

وتتنوع األسـباب والعوامـل المؤديـة إلـى الـضغوط النفـسية الـشديدة التـي تمثـل وطـأة                  

 تؤدي إلى تفاقم تلك الوطأة، فقد أشار بعـض البـاحثين            نفسية للفرد أو تمثل العوامل التي     

إلـى أن فقـد الـدعم االجتمــاعي والعـاطفي والمـساندة مـن اآلخــرين مـن أحـد األسـباب التــي          

تــسبب وطــأة الــضغوط وتــضعف مقاومــة الفــرد لوطأتهــا وقدرتــه علــى مواجهتهــا والتغلــب 

ماعيـة والعاطفيـة يتولـد لـديهم        على اآلثار الناتجة عنها، فإن األفراد فاقدي المـساندة االجت         

 ,٢٠٠١  ,Palanza) الشعور بالعجز المزمن وقد يترتب على ذلك مشكالت نفسية أخـرى  

p. ٢١٩; Coyne, et al., ١٩٩٨, p. ٩٢) 

ويرى البعض أنه يترتب على الضغوط النفسية التي يعاني منها األفراد عواقب نفـسية    

جابيــا بــسوء التوافــق النفــسي وعــدم  خطيــرة وضــارة، فقــد ارتبطــت الــضغوط النفــسية إي  

وكـذلك تكـون بمثابـة مـصدر جيـد      . القدرة على التكيف بفاعلية مع المواقـف االجتماعيـة        
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تركي محمد العطيان. د

الـشعور باالكتئـاب، والقلـق، وتعبيـرات الغـضب،          : لتوليد بعـض االسـتجابات الـسلبية؛ مثـل        

تــسمة والحـدة االنفعاليـة، وشــعور بالعـبء النفــسي، والـسلوك المتــوتر، والـسلوكيات الم     

بــالحزن واليــأس، وحــدوث بعــض االضــطرابات االنفعاليــة، والمــشكالت النفــسية األخــرى،   

حيث تمثل الضغوط النفسية نموذجا  ومصدرا لتوليد االضطرابات االنفعالية، خاصة عندما          

 Meijer,  et)يفقد الفرد المساندة وال يجـد طريقـة للتكيـف مـع تلـك المواقـف الـضاغطة        

al., ٢٠٠٢, p.١٤٥٤; Palanza,  ٢٠٠١, p. ٢١٩) 

    بينما يذهب آخرون إلى أنه يترتب على الضغوط النفسية التـي يعـاني منهـا األفـراد أن        

يــصبح الفــرد أكثــر تجنبــا لآلخــرين وأكثــر ســلبية واستــسالمية فــي حــل المــشكالت التــي      

 ,Tatum) تواجهه، كذلك يفتقد القدرة على عقد عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين 

& Nell, ٢٠٠١). 

ــسية         ــضغوط النفــــ ــأة الــــ ــن وطــــ ــانون مــــ ــذين يعــــ ــراد الــــ ــضا أن األفــــ ــين أيــــ ــد تبــــ وقــــ

يكونــون أكثــر اســتعدادا واســتهدافا للــشعور بــاالنجراح النفــسي   ) العاطفيــة/االنفعاليــة(

 ,.Coyne et al) والحساسية النفـسية كأحـد األعـراض التـي تميـز الشخـصية العـصابية        

١٩٩٨, p. ٩٣; Palanza, ٢٠٠١, p. ٢١٩). 

إلى ارتبـاط الـضغوط النفـسية لـدى األفـراد           ) ٤٨٨م، ص   ١٩٩١(هذا كما أشارت سالمة     

العزلـة  : إيجابيا باضطراب الحالة المزاجية وظهور بعض المشكالت النفـسية؛ والتـي منهـا     

Isolation  ــدة النفـــــسية ــراب Feeling of loneliness ، والـــــشعور بالوحـــ ، واالغتـــ

Alienationزاجية، وشيوع المزاج الحزين لدى األفراد، واضطراب الحالة الم. 

الـــى ارتبـــاط الـــشعور المرتفـــع بوطـــأة الـــضغوط  ) ٨م، ص ٢٠٠١(كمـــا ذكـــرت شـــقير 

النفـــسية إيجابيـــا بالـــشعور باإلنهـــاك النفـــسي، والعجـــز، وعـــدم الرضـــا الـــوظيفي، واألرق،   
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 هـ١٤٣٨ رجبواألربعون الرابع  العدد
 

ول الـذات،  والالمباالة أحيانا، وكذلك فقد الطاقة، وفقـد القـدرة علـى التركيـز، والتمحـور حـ            

 .واإلحباط، واإلجهاد

 .p ,١٩٩٨ ,.Coyne et al ;٢٢٩ .p ,٢٠٠١ ,Palanza)كـذلك يؤكـد بعـض البـاحثين     

٩٣) 

على ارتباط الضغوط النفسية سلبيا بتقدير الذات المرتفع، واحترام األفراد لـذواتهم،       

ر وتكــوين مفهــوم ذات جيــد، وكمــا يــرى الــبعض أن تقــدير الــذات المرتفــع للفــرد يلعــب دو  

الوسيط الـذي مـن خاللـه يـتم التخفيـف مـن وطـأة هـذه الـضغوط ومـا قـد يترتـب عليهـا مـن                        

 .معاناة، ومن ثم فإن انخفاض تقدير الذات يزيد من معاناة الضغوط لدى األفراد

ويعتبــر االكتئــاب النفــسي أحــد المــشكالت النفــسية الهامــة التــي تواجــه الفــرد والتــي   

ويعـــرف . بـــرات الـــسلبية التـــي يعيـــشها األفـــراد تنـــتج عـــن أحـــداث الحيـــاة الـــضاغطة والخ 

حالــة مــن الحــزن الــشديد المــستمر نتيجــة للظــروف المحزنــة األليمــة التــي     " االكتئــاب بأنــه

م، ١٩٩٧زهـران،  ".(يواجهها الفرد والتي تعبر عن فقده لشيء أو لشخص يمثل أهمية لديه       

 .(٢٠٠٤ ,Craig)، )٥١٤ص 

الــشعور : تعيــق تــوافقهم النفــسي؛ ومنهــاولالكتئــاب متــصاحبات ســلبية لــدى األفــراد 

 .p ,١٩٩٨,Sakamoto )(بالنقص، وتحقير الذات، وفقد الثقة بالذات، والتـشاؤم، والـسلبية  

وتعتبر األسرة محددا أساسيا للصحة النفسية للفـرد والمجتمـع، حيـث تبـين أن تقـدير                 . ٥٢

ط الحيـاة الوالديـة     الذات الوالدي والرضا الزواجي لآلباء قد وظفا كوسيط نفـسي بـين ضـغو             

 ;٢٠١١  ,Vento, & Cobb ;٢٠١١ ,Penezic). واالكتئاب الوالدي لدى األزواج من الجنسين 

Gilbert, & Irons, ٢٠٠٣) 

وهنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تحقــق الرضــا الزواجــي والــشعور بالــسعادة الزوجيــة،     

لزوجيـة، ألنهـا تقـرب    فالتواد والرحمة بين الزوجين من أهم العوامل التي تحقق السعادة ا         
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تركي محمد العطيان. د

كل طرف من اآلخر، وتسهل مسؤوليات الحياة، مما يحقق الرضا الزواجي لـديهما، والـذي            

 .(٢٣٩ .p ,٢٠٠٢ ,Fincham,. & Beach) يرتبط إيجابيا بمستوى الصحة النفسية لألفراد 

فـــي حـــين يتبـــين أن هنـــاك عـــددا مـــن العوامـــل التـــي تعيـــق تحقيـــق الرضـــا والـــسعادة  

العجــز المــادي، وعــدم القــدرة علــى اإلنفــاق، وعــدم االســتقرار فــي مهنــة    : االزوجيــة؛ ومنهــ

 ,٢٠٠٣ ,.Miller, et al) معينة، مما يولد عدم الشعور باألمن النفسي في المجال المهنـي  

p. ٩٩١). 

ومما سبق تتضح أهمية وضرورة دراسة الحياة الضاغطة كأحـد المتغيـرات النفـسية             

دد مـن المتـصاحبات الـسلبية والسـيما لـدى األزواج، ويعيـق          الهامة، والذي قد يترتب عليه عـ      

ــة،    ــعادتهم الزواجيـ ــاهم، وسـ ــسي، ورضـ ــوافقهم النفـ ــذه     تـ ــراء هـ ــسي ألجـ ــل الرئيـ فالعامـ

 بــين مجتمــع الدراســة الــذي شــعر فيــه الباحــث بالمــشكلة منــذ بــدايتهاي فــالدراســة يتبلــور 

احــث فيهــا بمنــصب نظــرا لعمــل البمنــسوبات جامعــة األمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 

إداري ممــا جعــل إحــساسه بالمــشكلة يتبلــور، وبعــدها أجــرى دراســة اســتطالعية علــى         

ــى المقــاييس المــستخدمة أن         ــرهن عل ــواتي أكــدن خــالل تقري ــات الل مجموعــة مــن اإلداري

 لــذا فــإن الدراســة الحاليــة ســعت إلــى فحــص نــوع العالقــة  .هنــاك نقــصا فــي الرضــا الزواجــي

ــا الزواجـــي، وعقـــد   االرتباطيـــة بـــين مواقـــف ال  حيـــاة الـــضاغطة بكـــل مـــن االكتئـــاب والرضـ

المقارنــات بــين أفــراد عينــة الدراســة فــي ضــوء عــدد مــن المتغيــرات الوســيطة ذات العالقــة  

المحتملة، وذلك لتكون نتائج هذه الدراسة بمثابة نقطة االنطالق إلعداد مزيد من البحوث      

ق التوافـق والرضـا الزواجـي واختبـار         المستقبلية التي تسعى إلعـداد بـرامج إرشـادية لتحقيـ          

 .فاعليتها
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 : مشكلة الدراسة٢ -١
في ضوء الدراسات النفسية والخلفية النظريـة والتطبيقيـة المتعلقـة بدراسـة مواقـف                

الحيــاة الــضاغطة، وعالقتهــا بكــل مــن الــشعور باالكتئــاب مــن جهــة، والرضــا الزواجــي مــن  

ارتباط مواقف الحياة الضاغطة إيجابيا     جهة أخرى، فقد أشارت نتائج دراسات سابقة إلى         

بالــشعور باالكتئــاب لــدى األفــراد ومــن الجنــسين ومــن شــرائح عمريــة ومجتمعيــة متنوعــة  

 :كما تبين ذلك لدى كل من

(Craig, ٢٠٠٤; Ercegovac,& Penezic,٢٠١١;Vento, P. & Cobb, ٢٠١١; 

Sweatman,١٩٩٩; Chen,١٩٩٥; Gilbert, & Gilbert, & Irons, ٢٠٠٣; 

Mehaizie,١٩٩٥; Khanna, ١٩٩٢) 

هذا ومن ناحية أخرى، ففي دراسـات سـابقة أجريـت لفحـص الرضـا الزواجـي وعالقتـه            

بالضغوط النفسية لدى األزواج، تبـين ارتبـاط الـضغوط النفـسية وضـغوط الحيـاة المتنوعـة         

 :سلبيا بالرضا الزواجي لدى المتزوجين من الجنسين، حيث تبين ذلك لدى كل من

(Lincoln, & Chae, ٢٠١٠; Ki, & Joanne,  ٢٠١٤; Otten, Sonja, ٢٠١٣; Chi, et 

al., ٢٠١١ ; Liu, ٢٠٠٩ ; Scheidler, ٢٠٠٨ ; Craig, ٢٠٠٤) 

 : أسئلة الدراسة٣
 :ومما سبق تحددت مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

باالكتئاب لـدى   ما نوع العالقة االرتباطية بين مواقف الحياة الضاغطة والشعور          : األول

 عينة من  اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض؟

مــا نــوع العالقــة االرتباطيــة بــين مواقــف الحيــاة الــضاغطة والرضــا الزواجــي لــدى  : الثــاني

 عينة من   اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض؟

اك فروق بين المجموعات الفرعية المكونة لعينة الدراسة في مواقـف    هل هن : الثالث

 الحياة   الضاغطة وفقا لمتغير سنوات الخبرة الزواجية؟
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هل هناك فروق بين المجموعات الفرعية المكونة لعينة الدراسة في مواقـف            : الرابع

ــصادي     ــستوى االقتـــــ ــر المـــــ ــا لمتغيـــــ ــضاغطة وفقـــــ ــاة   الـــــ ــرة  /الحيـــــ ــاعي لألســـــ االجتمـــــ

 ؟)منخفض/عمرتف(

هــل هنــاك فــروق بــين المجموعــات الفرعيــة المكونــة لعينــة الدراســة فــي    : الخــامس

 الشعور باالكتئاب    وفقا لمتغير سنوات الخبرة الزواجية؟

هــل هنــاك فــروق بــين المجموعــات الفرعيــة المكونــة لعينــة الدراســة فــي    : الــسادس

ــصادي    ــستوى االقتــ ــر المــ ــا لمتغيــ ــاعي/الــــشعور باالكتئابوفقــ ــرة االجتمــ ــع( لألســ  /مرتفــ

 ؟)منخفض

هل هناك فروق بين المجموعات الفرعية المكونة لعينة الدراسـة فـي الرضـا          : السابع

 الزواجي وفقا    لمتغير سنوات الخبرة الزواجية؟

هل هناك فروق بين المجموعات الفرعيـة المكونـة لعينـة الدراسـة فـي الرضـا                 : الثامن

 ؟)منخفض/مرتفع(االجتماعي لألسرة /ديالزواجي وفقا    لمتغير المستوى االقتصا

 : أهداف الدراسة٤
 :هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق عدد من األهداف وهي 

التعــرف علــى نــوع العالقــة االرتباطيــة بــين مواقــف الحيــاة الــضاغطة والــشعور     : األول

 باالكتئاب لدى عينة من اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية             

 .بالرياض

التعــرف علــى نــوع العالقــة االرتباطيــة بــين مواقــف الحيــاة الــضاغطة والرضــا          : الثــاني

الزواجي لدى عينـة مـن اإلداريـات المتزوجـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                 

 بالرياض؟
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الفــروق بــين اإلداريــات المتزوجــات بجامعــة / التعــرف علــى طبيعــة االخــتالف : الثالــث

بـــن ســـعود اإلســـالمية فـــي كـــل مـــن مواقـــف الحيـــاة الـــضاغطة، والـــشعور  اإلمـــام محمـــد 

باالكتئاب، والرضا الزواجي، وذلك في ضوء متغيـري سـنوات الخبـرة الزواجيـة، والمـستوى                

  ).منخفض/مرتفع(االقتصادي االجتماعي لألسرة 

 : أهمية الدراسة٥ -١
يقــي، حيــث إنهــا تكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة فــي كــل مــن الجــانبين النظــري والتطب

سعت إلى دراسة مواقف الحياة الضاغطة وعالقتهـا بكـل مـن الـشعور باالكتئـاب والرضـا               

الزواجـــي لـــدى عينـــة مـــن اإلداريـــات المتزوجـــات اللـــواتي يمـــثلن شـــريحة هامـــة، وهـــي فئـــة  

 .الزوجات واألمهات العامالت بالمؤسسات الحكومية

ى عـرض بعـض األطـر النظريـة،     سعت الدراسة الحالية إلـ : فمن حيث األهمية النظرية 

 وهــي مواقــف – موضــع االهتمــام –واألدبيــات العربيــة واألجنبيــة لتنظيــر متغيــرات الدراســة 

الحيــاة الــضاغطة، واالكتئــاب، والرضــا الزواجــي، وجميعهــا متغيــرات نفــسية هامــة تتطلــب 

 لـدى  إجراء المزيد من البحوث العربية لفحص نوع العالقة االرتباطيـة بـين هـذه المتغيـرات         

 .الزوجات واألمهات من النساء العامالت بالمؤسسات الحكومية

ستـسهم هـذه الدراسـة بتزويـد المتخصـصين للتفكيـر            : أما بالنـسبة لألهميـة العمليـة      

ــدخل اإلرشــادي للحــد مــن تفــاقم بعــض المــشكالت          بطــرق ووســائل تــساعدهم فــي الت

لمبنيـــة علـــى البحـــث النفـــسية الهامـــة، مـــن حيـــث كونهـــا تـــوفر بعـــض البيانـــات والنتـــائج ا 

والدراسة تمهيـدا إلعـداد بـرامج إرشـادية مناسـبة للتـصدي للمتغيـرات الـسلبية وللحـد مـن                     

تفاقمهــا، ولتجنيــب األفــراد ســوء التوافــق النفــسي ومــساعدتهم علــى تحقيــق مــستويات  

 .مناسبة من الصحة النفسية من أجل حسن استثمار الطاقات إلى أقصى درجة ممكنة



 

 
٣٢٤

اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

تركي محمد العطيان. د

 الدراسة الحالية لتحقيق أهدافها، أعادت تقنين عدد من أدوات          ومن جهة أخرى، فإن   

ــاث          ــة هامــة وهــي اإلن ــى شــريحة مجتمعي ــرات الدراســة عل القيــاس النفــسي لقيــاس متغي

ــالمجتمع الـــسعودي؛ تلـــك األدوات التـــي تمثـــل إضـــافة للمكتبـــة     المتزوجـــات والعـــامالت بـ

نينهــا علــى أفــراد المجتمــع العربيــة مــن حيــث كونهــا مقننــة علــى البيئــة المــصرية وأعــاد تق 

 .السعودي

 : حدود الدراسة٦-١
 الحدود الموضوعية: أوال

 وهــي مواقــف – محــور االهتمــام –تمثلــت الحــدود الموضــوعية فــي متغيــرات الدراســة  

الحياة الضاغطة، واالكتئاب، والرضـا الزواجـي، كمـا تحـددت بالعينـة النهائيـة للدراسـة مـن                   

) ٤٠٠(ام محمد بن سعود اإلسـالمية بالريـاض، وقوامهـا           اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلم   

المرتفعـة  (االجتماعية لألسـرة    /موظفة إدارية متزوجة ومن ذوات المستويات االقتصادية      

 .، وكذلك أدوات الدراسة التي تم تطبيقها على أفراد عينة الدراسة)والمنخفضة

 الحدود المكانية: ثانيا

لمكـان الـذي أجريـت فيـه تجربـة الدراسـة، وهـو              تمثلت الحدود المكانية للدراسة فـي ا      

 .المدينة الجامعية للطالبات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 الحدود الزمنية: ثالثا

كما تحددت الدراسة بالحدود الزمنية التـي تـم فيهـا تطبيـق إجـراءات الدراسـة، وهـي              

 .هـ١٤٣٦/١٤٣٧الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 : مصطلحات الدراسة٧-١
 :Situational life stressمواقف الحياة الضاغطة 

مجموعــة مــن المــصادر "مواقــف الحيــاة الــضاغطة بأنهــا ) ٤م، ص ٢٠٠١(تعــرف شــقير 

الخارجية والداخلية الضاغطة والتي يتعرض لها الفرد في حياتـه وينـتج عنهـا ضـعف قدرتـه                 
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ا يــصاحب ذلــك مــن اضــطرابات انفعاليــة    علــى إحــداث االســتجابة المناســبة للموقــف، ومــ   

 ".وفسيولوجية تؤثر على جوانب الشخصية األخرى

 المـستخدم فـي الدراسـة       –وتبنى الباحث في الدراسة الحالية تعريف معدة المقياس         

ــا   )٤م، ص ٢٠٠١شـــقير، (الحاليـــة  ــا ايـــضا بالدرجـــة التـــي تحـــصل عليهـ ــا يعـــرف إجرائيـ ، كمـ

 .هذه الدراسةالمفحوصة على المقياس المستخدم في 

 :Depressionاالكتئاب 

حالـة تتـضمن تغيـرا محـدودا فـي المـزاج،            "االكتئاب بأنـه    ) ٧م، ص   ١٩٩٠(يعرف غريب   

مثــل الــشعور بــالحزن، والوحــدة، والالمبــاالة، ومفهــوم الــذات الــسالب والمــصاحب بتــوبيخ   

اء الــذات وتحقيرهــا ولومهــا أو رغبــات فــي عقــاب الــذات مــع الرغبــة فــي الهــروب واالختفــ      

والموت، مـع تغيـرات فـي النـشاط كمـا تبـدو فـي صـعوبة النـوم، وفقـدان الـشهية للطعـام،                   

 ".وتغيرات في مستوى النشاط وخاصة النقص فيه

غريـب،  (وقد تبنى الباحث تعريـف مـصمم المقيـاس المـستخدم فـي الدراسـة الحاليـة                  

 المقيـاس  ، كما يعرف إجرائيا بالدرجة التي تحـصل عليهـا المفحوصـة علـى            )٧م، ص   ١٩٩٠

 . المستخدم في هذه الدراسة

 :Marital satisfactionالرضا الزواجي 

ــه    ــا الزواجـــي بأنـ ــدد    "عـــرف الرضـ محـــصلة المـــشاعر واالتجاهـــات والـــسلوك التـــي تحـ

توجهات الزوجين في العالقة الزواجية ومدى إشـباعها لحاجاتهمـا وتحقيقهـا ألهـدافهما        

ن شعورا بالسرور واالرتياح، وتنـشأ عنـه        من الزواج، وذلك على نحو يستخلص منه الزوجا       

 ).٨م، ص ١٩٧٨منصور، والببالوي، " (حالة إيجابية مصاحبة لحسن التوظيف الزواجي



 

 
٣٢٦

اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
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تركي محمد العطيان. د

، )٨م، ص   ١٩٧٨منصور والبـبالوي،    (وقد تبنى الباحث تعريف معدي األداة المستخدمة        

علـى  كما يعـرف مـصطلح الرضـا الزواجـي إجرائيـا بالدرجـة التـي تحـصل عليهـا المفحوصـة                      

 .المقياس المستخدم

 : اإلطار النظري١-٢
نظـــرا لمــا يواجهـــه مــن مـــشكالت   " القلــق "يعــيش اإلنــسان اليـــوم مــا يعـــرف بعــصر     

ــة، حيــث يــشير مــصطلح الــضغوط         ــوال توافقي ــى Stressوضــغوط نفــسية ال يجــد لهــا حل  إل

الــشيء غيــر المحبــب والمرغــوب الــذي يعبــر عــن الــشعور بالمعانــاة أو الــضيق وهــي حالــة      

ويــدل مفهــوم الــضغوط النفــسية   . ي فيهــا الفــرد مــن اإلحــساس بوطــأة أو معانــاة مــا   يعــان

psychological stress      ــضاغطة علــى الفــرد  علــى تلــك العوامــل الخارجيــة والداخليــة ال

ككـل أو علـى أي عنـصر فيـه، األمــر الـذي يـؤدي إلـى شــعوره بـالتوتر أو االخـتالل فـي تكامــل           

وط فإنـه قـد يفقـد قدرتـه علـى التـوازن وتغييـر نمـط              شخصيته، وعند ازدياد وطأة هذه الضغ     

 ).٦م، ص ٢٠٠١شقير، (سلوكه مما كان عليه إلى نمط جديد

كل مـا مـن شـأنه أن يجبـر الفـرد علـى تغييـر                "كما تعرف األحداث الضاغطة على أنها       

نمط قـائم فـي حياتـه أو لجانـب مـن جوانبهـا، حيـث يتطلـب ذلـك منـه أن يعيـد أو يغيـر مـن                           

 ). ٤٧٨م، ص ١٩٩١سالمة، " (قاته السابقةأساليب تواف

: ويتوقــف التــأثير الــسلبي للــضغوط علــى األفــراد وفقــا لعــدد نمــن المتغيــرات؛ ومنهــا          

الفـــروق الجنـــسية بـــين األفـــراد، وصـــراع الـــدور االجتمـــاعي، والقـــوة االقتـــصادية، وأشـــكال 

مواجهـة التـي    التهديد لضغوط الحياة التي تواجه الفرد، وكذلك سبل وأساليب التواؤم وال          

يتبعهــا األفــراد فــي التكيــف مــع تلــك الــضغوط، ويتطلــب ذلــك التــأقلم والتوافــق مــع تلــك     

المثيرات الضاغطة حدوث بعض استجابات مالئمة يجب أن يتدرب عليها الفرد من خالل              



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٢٧

 هـ١٤٣٨ رجبواألربعون الرابع  العدد
 

 ,Palanza(الخوض في خبرات حياتية متنوعة، السـيما إن كانـت واقعيـة عايـشها الفـرد       

٢٠٠١, p. ٢١٩(. 

 ، كمـــــا أشـــــارت   psychological stressل مفهـــــوم الـــــضغوط النفـــــسية    ويـــــد 

، علــى العوامــل الخارجيــة والداخليــة الــضاغطة علــى الفــرد ككــل أو     )٦م، ص٢٠٠١(شــقير

على أي عنصر فيه، األمر الذي يـؤدي إلـى شـعوره بـالتوتر أو االخـتالل فـي تكامـل شخـصيته،                      

على التوازن وتغيير نمـط سـلوكه ممـا         وعند ازدياد وطأة هذه الضغوط فإنه قد يفقد قدرته          

 . كان عليه إلى نمط جديد

وقد تبين أن األفراد الذين يعانون من وطأة الضغوط النفسية االنفعالية يكونون أكثر             

اســتعدادا واســتهدافا وعرضــة لالنجــراح النفــسي كأحــد األعــراض التــي تميــز الشخــصية      

 .هقات اإلناثالعصابية لدى المراهقين من الجنسين، والسيما المرا

(Lovibond,١٩٩٨, p. ٥٢٤ ,٥٢٠; Ainslie, & Shafer, & Reynolds, ١٩٩٦, p. 

٩١٣; Coyne,  et al., ١٩٩٨, p. ٩٣; Palanza, ٢٠٠١, p. ٢١٩) 

كما أشارت نتـائج بحـوث سـابقة إلـى ارتبـاط الـضغوط النفـسية سـلبيا بتقـدير الـذات                      

ــذواتهم وتكــوين مفهــوم ذات إيجــا    بي، ويؤكــد الــبعض علــى أن تقــدير   واحتــرام األفــراد ل

ــه يــتم التخفيــف مــن وطــأة هــذه          ــذي مــن خالل ــذات المرتفــع للفــرد يلعــب دور الوســيط ال ال

الــضغوط ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن معانــاة، ومــن ثــم فــإن انخفــاض تقــدير الــذات يزيــد مــن   

 .معاناة الضغوط لدى األفراد

(Palanza, ٢٠٠١, p. ٢٢٩ ; Coyne, et al., ١٩٩٨, p. ٩٣ ; Ainslie, & Shafer, & 

Reynolds,  ١٩٩٦, p. ٩٢١) 

الى ارتباط الضغوط النفسية لدى األفـراد إيجابيـا         ) ٤٨٨م، ص   ١٩٩١( كما بينت سالمة    

ــة          ــا العزلـ ــي منهـ ــسية والتـ ــشكالت النفـ ــور بعـــض المـ ــة وظهـ ــاة المزاجيـ ــطراب الحيـ باضـ
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isolation   والــشعور بالوحــدة النفــسية ،loneliness واالغتــراب ،alienation واضــطراب ،

وأيـضا أشـارت نتـائج دراسـات سـابقة        . الحالة المزاجية، وشيوع المزاج الحزين لدى األفراد      

إلـــى ارتبـــاط الـــشعور المرتفـــع بالـــضغوط النفـــسية  ووطأتهـــا إيجابيـــا بالـــشعور باإلنهـــاك  

النفسي والعجز وعدم الرضا الوظيفي واألرق والالمباالة أحيانا، وكذلك فقد الطاقة، وفقـد             

؛ )٨م، ص   ٢٠٠١شـقير،   (القدرة علـى التركيـز، والتمحـور حـول الـذات، واإلحبـاط، واإلجهـاد                

(Happis, & Halpin, ١٩٩١). 

كما اتضح أيـضا ارتبـاط الـضغوط النفـسية إيجابيـا بظهـور بعـض األمـراض الجـسمية              

ــدى األفــراد وخاصــة         ــة، وظهــور األعــراض المرضــية النفسجــسمية ل وضــعف الــصحة البدني

ن هذه األعراض وأكثرها شيوعا الصداع المزمن، وآالم العضالت والجسم غيـر        اإلناث، وم 

 .المحتملة بشكل عام

(Broyles, ١٩٩٠, p. ٢٦١١; Ainslie, & Shafer,& Reynolds, ١٩٩٦, p. ٩١٣; De 

Berard, & Kleinknecht, ١٩٩٥, p. ١٣٦٧) 

، وبــين بعــض  وقــد تأكــد وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة بــين أحــداث الحيــاة الــضاغطة     

وتـرتبط الـضغوط النفـسية      ). ٤٧٦م، ص   ١٩٩١سـالمة،   (أشكال المعاناة والمحـن النفـسية     

 بعـــدد مـــن األعـــراض والمتـــصاحبات الـــسلبية ومنهـــا تقـــدير الـــذات   life stressالحياتيـــة 

، وأيــضا ظهــور depression، واالكتئــاب anxiety، والقلــق low self-esteemالمــنخفض 

والــــشعور بــــالعجز ).٤٧٥م، ص ١٩٩١ســــالمة، ممدوحــــة، (ليــــةبعــــض االضــــطرابات االنفعا

، وأيـضا القابليـة واالسـتعداد المرتفـع لالنجـراح      (٩٢ .p ,١٩٩٨ ,.Coyne, J. et al)المـزمن  

 ).٨م، ص٢٠٠١شقير، (النفسي 

ويعتبــر االكتئــاب النفــسي أحــد المــشكالت النفــسية الهامــة التــي يخوضــها األفــراد،       

ر ســيئة ومتــصاحبات غيــر مرغوبــة علــى اإلنــسان الــذي    حيــث يمثــل خبــرة ســلبية ذات آثــا  
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يخوض هذه الخبرة، حيث إنه من الممكن أن يؤثر االكتئاب بصورة مدمرة ومهددة لحيـاة           

وتتـــضح تلـــك اآلثـــار الـــسلبية خـــالل بعـــض األعـــراض المـــصاحبة لـــه مثـــل ســـلبية    . األفـــراد

ــذلك       ــسي، وكـ ــق النفـ ــوء التوافـ ــسلوكية، وسـ ــدد المـــشكالت الـ ــة، وتعـ ــشعور العاطفـ الـ

بالالمبــاالة أو االســتثارة النفــسية الزائــدة، كمــا يــرتبط االكتئــاب إيجابيــا بالــشعور بالوحــدة  

 .(٧١٤ .p ,١٩٩٩ ,.Lou, et al)النفسية من الجنسين 

وأيــضا ظهــور أعــراض نفسجــسمية، وكــذلك وجــود عجــز نفــس اجتمــاعي وتقــدير      

ــة والبينشخــصية، وعــ       ــذات وضــعف فــي المهــارات االجتماعي دم القــدرة علــى  مــنخفض لل

ــابي، وكـــذلك فـــشل الفـــرد فـــي أداء ســـلوك تـــواؤمي      تحقيـــق التواصـــل االجتمـــاعي اإليجـ

وتكيفــي بــشكل فعــال، ونقــص القــدرة علــى مواجهــة المــشكالت، وعلــى إقامــة عالقــات   

 ).٣٦٥ .p ,١٩٩٧ ,Lewinshon, & Gotlib, & Seeley)ناجحة مع أفراد مقربين 

فـردي ومولـدة    /يعيشها اإلنـسان بـشكل ذاتـي      خبرة وجدانية   " ويعرف االكتئاب بأنه  

للشعور بالحزن، والتـشاؤم، والالمبـاالة، وفقـدان الـشهية، وتحقيـر الـذات، ونقـص المبـادأة          

والدافعية، وكذلك اإلحساس الدائم باإلرهـاق، وبـطء االسـتجابة، وفقـدان الـشعور بمتـع                

ــاة ــراهيم، " (الحي ــة  حيــث يعتبــر  ). ٢٠٤م، ص ١٩٩٩؛ ســالمة،٨١م، ص١٩٩٧إب االكتئــاب حال

انفعالية يـشعر فيهـا الفـرد بـالحزن، وفقـدان الـشعور بالـسعادة، واالنـسحاب االجتمـاعي،                 

تـوهم  : وفقدان األمن، واإلحساس بعـدم قيمـة الـذات وبعـض األعـراض الجـسمانية؛ مثـل            

المرض، والشعور باإلجهاد، وعدم القدرة على التواد مع اآلخـرين، وضـعف اإلنجـاز، وزيـادة                

 ,Wiseman) ؛)٩٢م، ص ١٩٩١محمد، (النفعالية، والشعور بالوحدة النفسية  الحساسية ا

et al., ١٩٩٥, p. ٢٤١). 

حالـة مـن الحـزن الـشديد        "إلى تعريف االكتئاب بأنه     ).  ٥١٤م، ص   ١٩٩٧( ويشير زهران 

المــستمر الــذي ينــتج عــن الظــروف المحزنــة األليمــة والتــي تعبــر عــن فقــد الــشخص لــشيء  
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 علـى  Beck، بينمـا يؤكـد بيـك      "ن كان ال يدرك المصدر الحقيقـي لحزنـه        يمثل أهمية لديه وإ   

أن االكتئاب هو حالة تتـضمن تغيـرا بـالمزاج، ويتبعـه شـعور بـالحزن، والوحـدة، والالمبـاالة،                    

والمفهوم الـسالب عـن الـذات، وتحقيـر الـذات، ورغبـة الـشخص فـي عقـاب ذاتـه، ولومهـا،                       

: فــي(نــوم، وفقــدان المــرء شــهيته للطعــام ورغبــة فــي المــوت، ونقــص النــشاط، وصــعوبة ال

 ).٤م، ص ١٩٩٠غريب،

وكــذلك أوضــحت نتــائج دراســة ســابقة أجريــت فــي هــذا المجــال أن هنــاك عــددا مــن    

الـشعور بـالنقص، وتحقيـر    : المتصاحبات السلبية لالكتئاب لدى األفراد من الجنسين، مثـل       

ســــتكانة، والعبــــوس الــــذات، وفقــــد الثقــــة بالــــذات، والتــــشاؤم، والبــــؤس، والــــسلبية، واال  

.(Sakamoto, ١٩٩٨, p. ٥٢١) 

ــاة، والمواقـــف         ــداث الحيـ ــى أن أحـ ــال إلـ ــذا المجـ ــي هـ ــاحثين فـ ــشير بعـــض البـ ــذا، ويـ هـ

الضاغطة، والخبرات السلبية التي يعيـشها األفـراد هـي مـن األسـباب األساسـية لالكتئـاب،          

لــى المــشاعر حيــث إن مواجهــة األفــراد لتلــك األحــداث الحياتيــة الــسلبية الــضاغطة تــؤدي إ

 ٣٥٨p .p ,١٩٩٨ ,Marra, & Reynolds) .االكتئابيـة، ومـن ثـم والدة األفكـار االنتحاريـة     

Craig, ٢٠٠٤). 

كما أشارت نتائج دراسة سابقة إلى ارتباط ضغوط الحياة الوالديـة إيجابيـا باالكتئـاب      

لـذات الوالـدي    لدى اآلباء وسلبيا بتقدير الذات، وبالرضا الزواجي لديهم، كما تبـين أن تقـدير ا              

والرضــا الزواجــي لآلبــاء قــد وظفــا كوســيط نفــسي بــين ضــغوط الحيــاة الوالديــة واالكتئــاب   

 .الوالدي لدى جميع أفراد عينة الدراسة من األزواج الذكور واإلناث

(Craig, ٢٠٠٦; Ercegovac, & Penezic, ٢٠١١; Vento, & Cobb, ٢٠١١; 

Sweatman,  ١٩٩٩; Chen, ١٩٩٥; Gilbert, & Gilbert, & Irons,  ٢٠٠٣; Mehaizie, 

١٩٩٥; Khanna,  ١٩٩٢) 
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األســرة محــددا أساســيا للــصحة النفــسية    ) ٥م، ص ١٩٨٧( ويعتبــر منــصور والبــبالوي  

للفـرد والمجتمـع، لــذا، فإنـه مــن الممكـن تـضمينها كمتغيــر أسـاس فــي عمليـات وأســاليب        

عاليــة تلــك العمليــات  التــشخيص واإلرشــاد والعــالج النفــسي، والــذي يعــد شــرطا رئيــسا لف  

واألســاليب، لــذا يمكــن أن يــأتي االهتمــام باألســرة فــي مقدمــة األولويــات المتعلقــة بالــصحة  

 .النفسية الوقائية

وهنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تحقــق الرضــا الزواجــي والــشعور بالــسعادة الزوجيــة؛     

ة، ألنها تقـرب    فالتواد، والرحمة بين الزوجين من أهم العوامل التي تحقق السعادة الزوجي          

كــل طــرف مــن اآلخــر، وتــسهل مــسؤوليات الحيــاة، ومــن ثــم يــستطيع الزوجــان تجديــد       

العالقة الزوجية، مما يحقـق الرضـا الزواجـي لـديهما والـذي يـرتبط إيجابيـا بمـستوى الـصحة                

 .(٢٤٢-٢٣٩ .p ,٢٠٠٢ ,Fincham, & Beach)النفسية 

ــبالوي    ــصور والبــ ــد منــ ــسعادة  ) ١٥م، ص ١٩٨٧(ويؤكــ ــأن الــ ــدين   يــ ــاج بعــ ــة نتــ الزوجيــ

بعدا الرضا، والتوتر، اللذان يحـددان بـدورهما مـستويات الـسعادة الزوجيـة،           : مستقلين، هما 

بينما يرتبط التوتر ارتباطا سلبيا بالسعادة الزوجية، ومن ثم يمكن النظر إلى الـسعادة فـي               

ن فــي ســياق الــزواج علــى أنهــا دالــة للتــوازن بــين مــشاعر الرضــا والتــوتر التــي يخبرهــا الزوجــا

 . تفاعلهما الزواجي

وهناك تداخل بين عدد من المصطلحات المرتبطة بالرضا الزواجـي، ومنهـا االسـتقرار              

، والنجـاح الزواجـي   marital happiness، والـسعادة الزوجيـة   marital stabilityالزواجـي  

marital successزواج معيارا ، وذلك مما أدى إلى اعتبار عدد من الباحثين الفترة الزمنية لل

للرضــا والنجــاح الزواجــي، بينمــا يجــد آخــرون أن هنــاك مقومــات أخــرى تحــدد درجــة الرضــا      

ــق    ــا التوافـ ــي ومنهـ ــق الزواجـ ــشاعر   consensusوالتوافـ ــة والمـ ــار العاطفـ ــر وإظهـ ، والتعبيـ
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affectional expression ودرجــة القبــول والرضــا للعالقــة الزوجيــة ،satisfaction وأيــضا ،

 ).٤٦م، ص٢٠٠٨القشعان،  (cohesionالترابط درجة التماسك و

وقــد تبــين ان ارتبــاط الرضــا الزواجــي ســلبيا بكــل مــن الــضغوط النفــسية والــشعور           

باالكتئاب لدى األزواج، كما تبين أن الذين لديهم ضغوط نفسية ال يـستطيعون التـواؤم أو                

ت أقل من الرضا التكيف معها، أو إيجاد حلول توافقية أو تكيفية لما يتضح لديهم مستويا    

 .(٢٠٠٤ ,Craig)الزواجي، ومشاعر مرتفعة لالكتئاب 

ن يتبعـون أسـاليب مواجهـة الـضغوط بمهـارة أكثـر مـن        يكما تأكد أن األباء المتـزوج  

قرنائهم من اآلباء المطلقين، وقد مثل األصدقاء والمقربون دور الوسـيط النفـسي لخفـض               

 ,Orenski, Kaely)الجنــسين حــدة الــشعور بالــضغوط النفــسية لــدى المتــزوجين مــن   

٢٠١٣). 

كمــا أشــارت نتــائج بعــض دراســات ســابقة إلــى ارتبــاط الــضغوط النفــسية وضــغوط      

 .الحياة التي تواجه األفراد سلبيا بالرضا الزواجي لدى جميع أفراد العينة من المتزوجين

(Lincoln, & Chae, ٢٠١٠; Ki, & Joanne, ٢٠١٤; Otten Fox, Sonja  ٢٠١٣; 

Chi, et al., ٢٠١١ ; Liu,  ٢٠٠٩ ; Scheidler, ٢٠٠٨ ; Craig, ٢٠٠٤) 

ممـــا ســـبق تتـــضح أهميـــة وضـــرورة دراســـة متغيـــر مواقـــف الحيـــاة الـــضاغطة كأحـــد   

المتغيــرات النفــسية الهامــة، والــذي قــد يترتــب عليــه عــدد مــن المتــصاحبات الــسلبية لــدى       

 الفرعيـة للدراسـة فـي       وأيـضا عقـد مقارنـات بـين المجموعـات         . األفراد والسيما لـدى األزواج    

ســـنوات الخبـــرة،  : ضـــوء عـــدد مـــن المتغيـــرات الوســـيطة ذات العالقـــة المحتملـــة، وهـــي       

، وذلــك لتكــون نتــائج هــذه )مــنخفض/مرتفــع(االجتمــاعي لألســرة /والمــستوى االقتــصادي

الدراســة بمثابــة نقطــة االنطــالق إلعــداد مزيــد مــن البحــوث المــستقبلية التــي تهــتم بإعــداد   
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تحسين التوافق والرضا الزواجي لدى األزواج للحفاظ على الكيـان األسـرة           برامج إرشادية ل  

 .في ضوء توجيهات ديننا اإلسالمي الحنيف

 : الدراسات السابقة٢-٢
ســيتم عــرض عــدد مــن الدراســات الــسابقة التــي تــم إجراؤهــا وذلــك وفقــا للمحــاور        

رضــا الزواجــي مــن دراســات تناولــت الــضغوط النفــسية المدركــة وعالقتهــا بال :  أوال-:اآلتــي

دراســــات تناولــــت الــــضغوط النفــــسية المدركــــة وعالقتهــــا بالــــشعور   : ثانيــــا: الجنــــسين

، وللعلم الباحث وجـد صـعوبة للتطـرق لدراسـات علـى      باالكتئاب لدى األزواج من الجنسين    

 :المجتمع السعودي لعدم توفرها اثناء تطبيق الدراسة

القتهــا بالرضــا الزواجــي مــن    دراســات تناولــت الــضغوط النفــسية المدركــة وع    : أوال

 :الجنسين

ــام ســـكيدلر   ــا الزواجـــي    . ,Scheidler) م٢٠٠٨( قـ ــدفت إلـــى فحـــص الرضـ بدراســـة هـ

ــة لـــدى طـــالب الـــدكتوراه      وعالقتـــه بكـــل مـــن الـــضغوط المدركـــة والمـــساندة االجتماعيـ

مـن طـالب الـدكتوراه المتـزوجين، والـذين      ) ٥٠٧(بالجامعة، وقد تكونت عينة الدراسة من    

ادر للــضغوط منهــا الــزواج، والمهنــة، وتربيــة األطفــال، وعوامــل أخــرى جــسمية  لــديهم مــص

اسـتبيان  : وقد تم تطبيق عدد من أدوات القياس النفسي علـى أفـراد العينـة وهـي      . ونفسية

العمـــر الزمنـــي، وســـنوات الخبـــرة الزواجيـــة،  : يتـــضمن عـــددا مـــن المتغيـــرات الديمغرافيـــة 

ارهم، وأيــضا مقيــاس المــساندة االجتماعيــة    ، وعــدد األبنــاء وأعمــ  )أنثــى/ذكــر(والجــنس 

وبعـد تحليـل   . متعدد األبعاد، ومقياس الـضغوط النفـسية المدركـة، وقائمـة الرضـا الزواجـي           

ــا بالمــساندة         ــى ارتبــاط الرضــا الزواجــي إيجابي ــائج إل بيانــات الدراســة إحــصائيا، أشــارت النت

اد العينة مـن الجنـسين،      االجتماعية المدركة، وسلبيا بالضغوط النفسية المدركة لدى أفر       

كما تبين أن اإلناث من أفراد العينة قد قررن إدراكا أعلى للـضغوط النفـسية مـن قرنـائهن                   
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ــذكور، كمــا قــررن مــستويات أقــل مــن المــساندة االجتماعيــة المدركــة عــن قرنــائهن           ال

 .كذلك قررن مستويات أقل في الرضا الزواجي من قرنائهن الذكور. الذكور

دراسة هـدفت إلـى فحـص المتـأثرات المدركـة لـضغط         . ,Liu) م٢٠٠٩(أجرت ليو   كما  

أمريكيـا مـن أصــل   ) ١٢١(وقـد تكونــت عينـة الدراسـة مـن     . الغربـة وعالقتهـا بالرضـا الزواجـي    

ــا    ــين بجنـــوب كاليفورنيـ ــاجرين والمقيمـ ــن المهـ ــيني مـ ــة   . صـ ــات الدراسـ ــل بيانـ ــد تحليـ وبعـ

ــاط الـــضغوط النفـــسية للغ     ــى ارتبـ ــائج إلـ ــارت النتـ ــصائيا، أشـ ــلوب االنـــسحاب  إحـ ــة وأسـ ربـ

االجتمــاعي ســلبيا بالرضــا الزواجــي، بينمــا ارتــبط أســلوب حــل المــشكالت إيجابيــا بالرضــا      

الزواجي لـدى جميـع أفـراد العينـة مـن الـصينيين المغتـربين والمقيمـين بجنـوب كاليفورنيـا                     

 .بالواليات المتحدة األمريكية

دفت إلـى فحـص الرضـا    بدراسـة هـ  . Chi, et al)  م٢٠١١(قـام كـل مـن شـاي وآخـرون     و 

ــاة الـــضاغطة، والـــتحكم الشخـــصي      ــه بكـــل مـــن أحـــداث الحيـ ــذاتي(الزواجـــي وعالقتـ ، )الـ

مـشاركا مـن سـبع مــدن    ) ١٧٤٩(وقـد تكونـت عينـة الدراســة مـن     . والمـساندة االجتماعيـة  

وبعد تحليل بيانات الدراسـة إحـصائيا، توصـل البـاحثون إلـى نتـائج تـشير إلـى ارتبـاط                  . صينية

الحيـاة الـضاغطة سـلبيا بالرضـا الزواجـي والتنبئيـة لـدى الـصينيين مـن أفـراد             أزمات ومواقـف    

؛ أي وجهـة الـضبط التـي يتبناهـا األفـراد، قـد       )الـذاتي (كما تبين أن التحكم الشخصي  . العينة

. لعبت دور الوسيط النفسي بين الرضا الزواجـي وأزمـات الحيـاة ومواقـف الحيـاة الـضاغطة                 

دة االجتماعيــة تخفــف مــن صــدمات ووطــأة التــأثيرات      كــذلك تــم التأكــد مــن أن المــسان    

 .السلبية ألزمات الحياة على الرضا الزواجي

دراســة هــدفت إلــى فحــص العالقــة االرتباطيــة بــين     Otten) م٢٠١٣(اوتــين وأجــرت 

ــى فحــص          ــة وتوافــق األطفــال، كمــا هــدفت إل ــاء والــضغوط الوالدي ــدى اآلب الرضــا الزواجــي ل

 اآلبــاء فــي الرضــا الزواجــي وعالقتــه بدرجــة الــضغوط التــي         الفــروق بــين أفــراد العينــة مــن     
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يواجهها اآلباء، وعدد من المتغيرات الوسيطة وهي عمر الطفل المتكيف وغير المتكيف          

، )المـستوى االقتـصادي لألســرة  (باألسـرة، وعـدد األطفـال بــالمنزل، والـدخل المـادي لألســرة      

 آبـاء األطفـال األكبـر عمـرا قـد قـرروا             وقد أشارت النتائج إلـى أن     . وسنوات الخبرة الزواجية  

ضغوطا أكثر من آباء األطفال األصـغر سـنا، ولـم يتبـين أن هنـاك فروقـا فـي الرضـا الزواجـي                

، بينما أوضحت نتائج الدراسة ارتباط الـضغوط النفـسية   - سالفة الذكر    –وفقا للمتغيرات   

 .التي يواجهها ويدركها اآلباء من الجنسين سلبيا بالرضا الزواجي

 بدراســــة الــــضغــــــــوط ,Ki, & Joanne) م٢٠١٤(وقــــام كــــل مــــن كــــي وجــــوني 

ـــتها بالرضــا الزواجــي لــدى آبــاء األطفــال ذوي اإلعاقــات، وقــد هــدفت الدراســة إلــى       وعالقـــــــــ

ــاء   (فحــص العالقــة االرتباطيــة بــين مــصادر الــضغوط الوالديــة      الــضغوط التــي يواجههــا اآلب

وقد تكونت  .  الزواجي آلباء األطفال المعاقين بهونج كونج      ، وبين الرضا  )لألطفال المعاقين 

من آباء األطفال المعـاقين، والـذين طبـق علـيهم اسـتبيان مـسحي           ) ٧٢(عينة الدراسة من    

وبعــد تحليــل بيانــات الدراســة . لمــصادر الــضغوط الوالديــة لــديهم، ومقيــاس الرضــا الزواجــي 

 أكثـر الخبـرات الـضاغطة التـي تواجـه           إحصائيا، توصل الباحثـان إلـى نتـائج تـشير إلـى أن مـن              

آبـــاء األطفـــال المعـــاقين هـــي الـــصعوبة التـــي تـــواجههم فـــي معاملـــة أطفـــالهم المعـــاقين، 

كـذلك قـرر آبـاء األطفـال المعـاقين أن هنـاك صـعوبة               .  وسـلوكياتهم  موتوجيه انفعـاالته  

وضغوطا تواجههم عنـد توزيـع مهـام ومـسؤوليات المـشاركة فـي رعايـة الطفـل المعـاق           

عناية به، وتحمل األم الجزء األكبر من  مسؤولية الطفل مـن األب ينبـئ بـنقص الـشعور        وال

وقـد تبــين بداللــة إحــصائية ارتبـاط الــضغوط النفــسية ســلبيا   . بالرضـا الزواجــي لــدى األمهــات 

 .بالرضا الزواجي لدى آباء األبناء المعاقين

عور باالكتئاب لـدى    دراسات تناولت الضغوط النفسية المدركة وعالقتها بالش      : ثانيا

 :األزواج من الجنسين
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بدراسة ضـغوط الحيـاة وعالقتهـا بكـل مـن االكتئـاب             . ,Khanna) م١٩٩٢(قام خانا      

والقلــق لــدى عينــة مــن النــساء العــامالت وغيــر العــامالت، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن    

مــر ســيدة غيــر عاملــة تمــت مجانــستهن مــن حيــث متغيــر الع  ) ١٨٦(ســيدة عاملــة، و) ٢٢٠(

الزمني ونوع المهنة والمستوى التعليمي الذي حصلن عليه، وقد تراوحت أعمارهن الزمنيـة      

 : عاما، وقد أجرى الباحث على أفراد العين الكلية عددا من المقاييس وهي٣٥ – ٢٥ما بين 

 Life Experiences Surveyقائمة مسح خبرات الحياة ) ١

 .The Stat-Trail Anxiety Inventoryسمة القلق /قائمة بيانات حالة) ٢

 .The Beck Depression Inventoryقائمة بيانات بيك لالكتئاب ) ٣

بدراســة هــدفت إلــى فحــص العالقــة   . ,Sweatman) م١٩٩٩( ســويتمان     كمــا اجــرى 

وقـد تكونـت    ). القلـق واالكتئـاب   (االرتباطية بين الرضا الزواجي وبعض األعـراض النفـسية          

ــة مـــن   ــة الدراسـ ــا) ٦٧(عينـ ــي،    زوجـ ــا الزواجـ ــتبيان الرضـ ــيهم اسـ ــة، تـــم تطبيـــق علـ  وزوجـ

واستبيان االكتئاب والقلق، وبعد تحليل بيانات الدراسة إحصائيا، توصل الباحث إلـى نتـائج              

تشير إلى ارتباط الرضا الزواجي العام سلبيا باالكتئاب لدى جميع أفراد العينـة مـن الـذكور         

 ذات داللـة إحـصائية بـين الرضـا الزواجـي        ولكن لـم يتبـين وجـود عالقـة        . واإلناث المتزوجين 

ــدى أفــراد عينــة الدراســة مــن المتــزوجين، كمــا تبــين ارتبــاط الــضغوط النفــسية          والقلــق ل

 .المدركة إيجابيا باالكتئاب لدى المتزوجين من الجنسين

 ارتبــاط القلــق واالكتئــاب إيجابيــا – بعــد تحليــل بيانــات الدراســة إحــصائيا  –وقــد تبــين 

 السلبية والممثلة للضغوط النفسية لـدى جميـع أفـراد العينـة مـن النـساء       بمتغيرات الحياة 

 .العامالت وغير العامالت

بدراســة . ,Gilbert, & Gilbert)  م٢٠٠٣(كمــا قــام كــل مــن جيلبــرت وجيلبــرت    

ــاة         ــداث الحيـ ــث إن أحـ ــراد، حيـ ــدى األفـ ــاب لـ ــا باالكتئـ ــضاغطة وعالقتهـ ــاة الـ ــداث الحيـ أحـ
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حدوث االكتئاب، وعالقة الصعوبات التـي تواجـه األفـراد     الضاغطة قد تكون بمثابة شرك ل     

) ٥٠(وتكونــت عينــة الدراســة مــن    . والتــي تمثــل ضــغوطا نفــسية بوجهــة الــضبط لــديهم      

مقيــاس جــدول أحــداث الحيــاة   : شخــصا مكتئبــا طبــق علــيهم عــدد مــن المقــاييس وهــي    

 ، كمـا أكمـل أفـراد   )Life Event and Difficulties Schedule (LEDSوالـصعوبات  

 Theالعينــة خمــسة اســتبيانات متنوعــة، كــذلك أجريــت علــيهم قائمــة بيــك لالكتئــاب   

Beck Depression Inventory        وبعـد تحليـل بيانـات الدراسـة إحـصائيا، توصـل الباحثـان ،

 من أفراد العينة لديهم رغبـة قويـة فـي الهـروب مـن صـعوبات                 %٨٨إلى نتائج تشير إلى أن      

ولكــن بعــضهم قــرروا عــدم قــدرتهم علــى الهــروب  الحيــاة التــي تــواجههم فــي حيــاتهم،  

لشعورهم بالعجز، وبأن القـوة خـارجهم وليـست مـن داخلهـم، حيـث ارتبطـت الـضغوط                   

ــا        ــسية إيجابيـ ــضغوط النفـ ــد ارتبطـــت الـ ــة، وقـ ــضبط الخارجيـ ــة الـ ــا بوجهـ ــسية إيجابيـ النفـ

ت، وقد باالكتئاب النفسي لدى األفراد، وارتبط االكتئاب إيجابيا بكل من الغضب ولوم الذا          

تبــين أن األفــراد الــذين يواجهــون أحــداث الحيــاة الــضاغطة والقاســية ينــسبون أســبابها          

والقدرة على الـتحكم فيهـا إلـى الظـروف الخارجيـة أو إلـى أفـراد آخـرين ويقـررون فقـدهم                       

 .القدرة على التحكم في تلك الظروف التي يعتقدون عدم قدرتهم على التحكم فيها

 بدراســة .Ercegovac, & Penezic) م٢٠١١(يزيـك  قـام كــل مــن إرســيجوفاك وبين 

هدفت إلى فحص العالقة االرتباطية بين الحمـل لـدى النـساء المتزوجـات والـشعور بالرضـا                  

) ١٣٨(ســيدة حامــل، و) ٦٤(امــرأة، مــنهن ) ٢٠٢(الزواجــي، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن  

وبعد تحليل بيانات .  شهور١٠ – ٨سيدة حديثة الوالدة، وأمهات لطفل واحد عمره ما بين       

الدراسة إحصائيا، توصل الباحثان إلى نتائج تشير إلى أن الـسيدات الحوامـل لـديهن شـعور            

وقــد ارتــبط الرضــا  . باالكتئــاب والقلــق وضــغوط الحيــاة أكثــر مــن قرينــاتهن غيــر الحوامــل    

الزواجي والرضا عن الحيـاة سـلبيا بكـل مـن االكتئـاب والقلـق وضـغوط الحيـاة لـدى جميـع            



 

 
٣٣٨

اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

تركي محمد العطيان. د

وقد ارتبطت المساندة االجتماعيـة المدركـة والمتلقـاة مـن األهـل واألصـدقاء               . د العينة أفرا

. إيجابيا بالرضـا الزواجـي، وسـلبيا بـضغوط الحيـاة لـدى الـسيدات الحوامـل مـن أفـراد العينـة                   

كما تم التأكد من أن االلتزام االنفعالي لـدى أفـراد العينـة ينبـئ بالرضـا الزواجـي لـدى جميـع                       

 .أفراد العينة

 بدراســة هــدفت لفحــص  ,Vento, & Cobb) م٢٠١١(وقــام كــل مــن فينتــو وكــوب   

كوســيط للعالقــة االرتباطيــة بــين األعــراض االكتئابيــة والرضــا  ) الدائمــة(الــضغوط المزمنــة 

وبعـد تحليـل بيانـات الدراسـة        . زوجا وزوجة ) ١٩٠(الزواجي، وقد تكونت عينة الدراسة من       

 الرضا الزواجـي سـلبيا بـاألعراض االكتئابيـة لـدى جميـع              إحصائيا، أشارت النتائج إلى ارتباط    

لـدى األزواج  ) الدائمـة (أفراد العينة من األزواج من الجنسين، كما تبين أن الضغوط المزمنة        

قــد لعبــت دور الوســيط النفــسي بــين الرضــا الزواجــي واألعــراض االكتئابيــة لــدى الزوجــات     

 .اإلناث أكثر منه لدى األزواج الذكور

 :قيب على الدراسات السابقةالتع: ٣-٢
 :مما سبق ذكره، يمكن استخالص ما يلي

ــدى        :أوال  ارتبــاط الــضغوط النفــسية التــي يعــاني منهــا األفــراد ســلبيا بالرضــا الزواجــي ل

 :األفراد من الجنسين، وذلك كما تبين لدى كل من

(Ki, & Joanne, ٢٠١٤; Otten, ٢٠١٣; Chi, et al., ٢٠١١ ; Liu, ٢٠٠٩ ; Scheidler, 

٢٠٠٨) 

 ارتباط الضغوط النفسية التي يعاني منها األفراد سلبيا بالـشعور باالكتئـاب لـدى               :ثانيا

 :األفراد المتزوجين من الجنسين، وذلك كما تبين لدى كل من
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(Ercegovac, & Penezic, ٢٠١١; Vento, & Cobb, ٢٠١١; Sweatman, ١٩٩٩; 

Chen, ١٩٩٥; Gilbert, & Gilbert, & Irons, ٢٠٠٣; Mehaizie, ١٩٩٥; Khanna, 

١٩٩٢) 

 كمـــا أوضـــحت نتـــائج إحـــدى الدراســـات أن مـــن مـــصادر الـــضغوط الوالديـــة التـــي  :ثالثـــا

يواجهها آباء األطفـال المعـاقين هـي صـعوبة معاملـة هـؤالء األطفـال، وتوجيـه انفعـاالتهم                    

وســلوكياتهم، وأيــضا هنــاك ضــغوط نفــسية تــواجههم عنــد توزيــع مهــام ومــسؤوليات      

 (٢٠١٤ ,Ki, & Joanne) .ة بين الزوجين في رعاية الطفل المعاق والعناية بهالمشارك

 المدركة والمتلقاة مـن  Social support كذلك تبين أن المساندة االجتماعية :رابعا

ــا الزواجـــي وأزمـــات الحيـــاة     األهـــل واألصـــدقاء قـــد لعبـــت دور الوســـيط النفـــسي بـــين الرضـ

 التخفيــف مــن وطــأة صــدمات أزمــات الحيــاة  ومواقــف الحيــاة الــضاغطة، وأيــضا تــسهم فــي 

 .المتنوعة

(Chi, et al., ٢٠١١ ; Scheidler, ٢٠٠٨ ; Ercegovac, & Penezic, ٢٠١١; 

Mehaizie,١٩٩٥) 

التـي يتبناهـا األفـراد قـد لعبـت        ) خارجيـة /داخليـة ( كما تبين أن وجهة الضبط       :خامسا

يــاة الــضاغطة، حيــث تبــين دور الوســيط النفــسي بــين الرضــا الزواجــي وأزمــات ومواقــف الح

 .لدى األفراد) غير الصحية(ارتباط الضغوط النفسية بوجهة الضبط الخارجية 

(Chi, et al., ٢٠١١ ; Mehaizie, ١٩٩٥ ; Gilbert, & Gilbert, & Irons, ٢٠٠٣) 

 وبالنسبة لفحص وجهة الفروق بين األفراد في الشعور بالـضغوط النفـسية،    :سادسا

طفال األكبر عمرا قد قرروا ضغوطا أكثر من آباء األطفال األصغر سنا،      فقد تبين أن آباء األ    

 (Otten Fox, Sonja E., ٢٠١٣)تبين أن اإلنـاث أكثـر إدراكـا لـضغوط نفـسية أعلـى       ، كما 

 .(٢٠٠٨ ,Scheidler)من قرنائهن الذكور من أفراد العينة 



 

 
٣٤٠

اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

تركي محمد العطيان. د

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها- ٣
 :منهج الدراسة ١-٣

، ألنهـا هـدفت إلـى معرفـة      )االرتبـاطي المقـارن   (ة الحاليـة المـنهج الوصـفي        تبنت الدراسـ  

العالقة بـين مواقـف الحيـاة الـضاغطة وعالقتهـا باالكتئـاب والرضـا الزواجـي لـدى اإلداريـات                     

المتزوجات في  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وذلك من خـالل إيجـاد           

متغيـرات الدراسـة التـي تتـضمنها مـشكلة البحـث، وهـو              معامالت االرتباط اإلحـصائية بـين       

أســلوب يختبــر صــحة البيانــات اإلمبريقيــة التــي ســتتوفر مــن خــالل أدوات قيــاس نفــسي           

للمتغيرات التي سـيتم اسـتخدامها بعـد إعـادة تقنينهـا للتأكـد مـن صـالحيتها لالسـتخدام                    

 .على أفراد عينة الدراسة في المجتمع السعودي

 : مجتمع الدراسة٢-٣
اشتقت عينة الدراسة من المجتمع األصلي لمنسوبات مدينة الملك عبداهللا للطالبات      

مكتـب عميـد مركـز     (٢٠٠٠بجامعة االمـام محمـد بـن سـعود الـسالمية والـذي يتكـون مـن                 

وهــو مجتمــع اإلداريــات الموظفــات رســميا بجامعــة اإلمــام       ) . هـــ١٤٣٧،دراســة الطالبــات  

يــث قــام الباحــث بتحديــد أفــراد العينــة النهائيــة     محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض، ح  

للدراســـة بـــشكل عـــشوائي منـــتظم، ثـــم قـــام باالســـتبعاد مـــن أفـــراد العينـــة الموظفـــات    

اإلداريـات ذوات المـستويات االقتــصادية االجتماعيـة المتوسـطة وممــن هـن يعملـن بعقــود       

واللـواتي لـم   ، كـذلك اللـواتي سـبق لهـن الطـالق واالنفـصال الزواجـي،                )غير مثبتات رسـميا   (

 .يسبق لهن إنجاب الطفال

 : عينة الدراسة٣-٣
موظفـة إداريــة بجامعـة اإلمــام محمـد بــن    ) ٤٠٠(تكونـت العينـة النهائيــة للدراسـة مــن    

سعود اإلسالمية بالرياض، تم منهن انتقاء أفراد العينة النهائية والكلية للدراسـة الحاليـة،              

 – ٣٠واتي تراوحت أعمارهن الزمنية ما بـين        موظفة إدارية رسمية، والل   ) ٢٠٠(والتي قوامها   
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، )٩٫٧٣( أشهر تقريبـا، وانحـراف معيـاري قـدره     ٤ عاما و٤٠ عاما، بمتوسط عمري قدره    ٥٠

 :وقد انشقت العينة الكلية للدراسة إلى أربع مجموعات فرعية على النحو التالي

 سـعود  وتمثـل الموظفـات اإلداريـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن           : مجموعة فرعية أولى  

اإلســالمية والمتزوجــات منــذ أقــل مــن عــشر ســنوات، مــن مرتفعــات المــستوى االقتــصادي   

 .موظفة) ٥٠(لألسرة، وقوامها 

وتمثل الموظفـات اإلداريـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود         : مجموعة فرعية ثانية  

اإلسالمية والمتزوجات منذ أقـل مـن عـشر سـنوات، مـن منخفـضات المـستوى االقتـصادي                   

 .موظفة) ٥٠(، وقوامها لألسرة

وتمثل الموظفـات اإلداريـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود               : مجموعة فرعية ثالثة  

اإلسالمية والمتزوجـات منـذ أكثـر مـن عـشر سـنوات، مـن مرتفعـات المـستوى االقتـصادي            

 .موظفة) ٥٠(لألسرة، وقوامها 

مـد بـن سـعود    وتمثل الموظفات اإلداريات بجامعة اإلمـام مح      : مجموعة فرعية رابعة  

اإلسالمية والمتزوجات منذ أكثر من عشر سـنوات، مـن منخفـضات المـستوى االقتـصادي                

 .موظفة) ٥٠(لألسرة، وقوامها 

ــات ذوات المـــــــــستويات      ــة اإلداريـــــــ ــراد العينـــــــ ــتبعاد مـــــــــن أفـــــــ ــد تـــــــــم االســـــــ وقـــــــ

االجتماعيــة المتوســطة، ولــضبط عــدد مــن المتغيــرات الوســيطة ذات العالقــة  /االقتــصادية

 للدراسـة الموظفـات اللـواتي يعملـن بعقـود           ةم االستبعاد من أفراد العينة األولي     المحتملة، ت 

واللواتي ليس لديهن أبناء أي لم يسبق لهن إنجاب أطفـال، واللـواتي       ) غير مثبتات (وظيفية  

 .سبق لهن الطالق واالنفصال الزواجي

 : أدوات الدراسة٤-٣
 :تم استخدام عدد من أدوات القياس النفسي وهي



 

 
٣٤٢

اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

تركي محمد العطيان. د

ــاة الـــضاغطة فـــي البيئـــة العربيـــة    "مقيـــاس  ــعودية–مـــصرية (مواقـــف الحيـ ، )" سـ

 ).م٢٠٠١(شقير / إعداد

 ).م١٩٩٠(غريب / ، إعداد"BDI) د(االكتئاب "مقياس  

 ).م١٩٨٧(منصور والببالوي / ، إعداد"الرضا الزواجي"مقياس  

/ ، إعـداد "االجتماعي لألسرة في البيئة السعودية   /استمارة المستوى االقتصادي   

 ).م١٩٩٨(سي من

وقد تمت بالدراسة الحالية إعادة تقنين بعض األدوات للتأكد مـن صـالحيتها للتطبيـق              

مــن حيــث مناســبتها ألفــراد عينــة الدراســة مــن الموظفــات اإلداريــات المتزوجــات بجامعــة  

ــاض    ــالمية بالريـ ــعود اإلسـ ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــاييس    . اإلمـ ــألدوات والمقـ ــي وصـــف لـ ــا يلـ وفيمـ

 :لحاليةالمستخدمة في الدراسة ا

/ إعـداد  ):سـعودية /مـصرية (مواقـف الحيـاة الـضاغطة فـي البيئـة العربيـة             "مقياس  ) ١

 ).م٢٠٠١( شقير

المقيــاس، وتتــضمن بنــوده مــصادر للــضغوط النفــسية وعــددها  ) م٢٠٠١(أعــدت شــقير 

عــشر عبــارات تــصف الــضغوط النفــسية المرتبطــة بهــذا ) ١٠(ســبعة مــصادر، ولكــل مــصدر 

والتـي  )  إطالقـا  – ال تنطبـق     – تنطبـق    –تنطبق بـشدة    (ربعة بدائل   المصدر، ويلي كل عبارة أ    

تعبر عن درجة شعور الفرد بالضغوط النفسية مـن هـذا المـصدر، وعلـى الفـرد أن يختـار أيـا                      

عبـارات لكـل   ) ١٠(فقـرة؛  ) ٧٠(من هذه البدائل ينطبق عليه، وأصـبح عـدد فقـرات المقيـاس            

 وقد تـم عـرض المقيـاس علـى عـدد مـن              مصدر من مصادر الضغوط النفسية سالفة الذكر،      

ــدالعزيز         ــك عبـ ــة الملـ ــسية بجامعـ ــصحة النفـ ــنفس والـ ــم الـ ــاتذة علـ ــن أسـ ــين مـ المحكمـ

، ثــم تــم تعــديل صــياغة عـدد مــن عبــارات المقيــاس وفــق آراء لجنــة  )مـصريين وســعوديين (

وتــم تــصحيح  . التحكــيم بمــا يــتالءم مــع خــصائص عينــة المجتمــع الــسعودي والمــصري        
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تنطبق بشدة، تنطبـق،  ( صفر – ٣ضع درجة لكل عبارة تتراوح ما بين      المقياس من خالل و   

، بينمـا تتـراوح   ٢١٠ –وبذلك تتراوح الدرجة الكليـة للمقيـاس مـا بـين صـفر          ) ال تنطبق، إطالقا  

 . درجة٣٠ –الدرجة الكلية لكل مقياس فرعي على حده ما بين صفر 

الزمـــي؛ وذلـــك   الـــصدق الت– معـــدة المقيـــاس  –ولحـــساب صـــدق األداة، اســـتخدمت   

بتطبيق مقياس آخر مع المقياس الحالي، وقد استخدمت معدة األداة مقياس االتجاه نحو 

الدراسة الذي أعده السيد السمادوني لقياس الـضغوط النفـسية لـدى الطـالب، وقـد طبقتـه                  

الباحثــة، إضــافة إلــى المقيــاس الحــالي علــى عينــة التقنــين الحاليــة، وقــد تراوحــت معــدالت        

جموعتي الذكور واإلناث من طلبة وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعيـة مـا            الصدق لدى م  

وجميعهــا معــامالت ارتبــاط موجبــة ودالــة، ممــا يــشير إلــى معــامالت    ) ٠٫٦١(إلــى ) ٠٫٥٢(بــين 

ــة النــصفية بإيجــاد معامــل      . الثبــات المرتفعــة  كمــا اســتخدمت معــدة األداة طريقــة التجزئ

ئــة النــصفية لحــساب قــيم ثبــات األبعــاد الفرعيــة، وقــد      بــراون للتجز–االرتبــاط لــسبيرمان  

وجميعهـا معـامالت ارتبـاط مرتفعـة     ) ٠٫٨٩(إلـى  ) ٠٫٦١(تراوحت معـامالت االرتبـاط  مـا بـين      

 .ودالة إحصائيا مما يشير إلى صدق األداة

ــيم       ــداخلي؛ وذلـــك بحـــساب قـ ــدق االتـــساق الـ ــدة المقيـــاس صـ ــتخدمت معـ ــا اسـ كمـ

معــامالت االرتبــاط بــين درجــات األبعــاد الفرعيــة وبــين الــدرجات الكليــة للمقيــاس، وقــد           

وجميعهـا معـامالت ارتبـاط مرتفعـة        ) ٠٫٩٣(إلـى   ) ٠٫٥٨(تراوحت معامالت االرتباط مـا بـين        

 .يشير إلى صدق األداة، مما )٠٫٩٩(ودالة إحصائيا عند مستوى ثقة 

وللتأكـد مــن ثبـات األداة، تــم حـساب الثبــات مــن خـالل طريقــة إعـادة التطبيــق، حيــث      

قامــت معــدة األداة بحــساب ثبــات المقيــاس لمــرتين متتــاليتين علــى نفــس األفــراد بفاصــل    

ــة      ٢١زمنــي قــدره   ــة الثانوي ــة طالبــات المرحل هــو ) ١٥٠= ت ( يومــا، وكــان معامــل الثبــات لعين

، وكالهمــا معــامال ثبــات   )٠٫٧٢(كــان ) ١٥٠= ن (ولعينــة طالبــات المرحلــة الجامعيــة    ، )٠٫٦١(
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مرتفعــان وداالن إحــصائيا، ممـــا يــشير إلــى ثبـــات المقيــاس وصــالحيته لإلجـــراء فــي البيئـــة        

 .العربية

 ).م١٩٩٠(غريب / ، إعدادBDI) د(مقياس االكتئاب ) ٢

إعـادة تقنينـه للتأكـد مـن      لالكتئـاب و   Beckبتعريب مقياس بيك    ) م١٩٩٠(قام غريب   

ثالثة عشرة ) ١٣(صالحيته ومناسبته لالستخدام في البيئة المصرية، ويتكون المقياس من 

 :بعدا تتضمن مكونات األعراض االكتئابية وهذه األبعاد هي
 .التردد) ٩ .الشعور بالذنب) ٥ .الحزن) ١

 .تغير صورة الذات) ١٠ .عدم حب الذات) ٦ .التشاؤم) ٢

 .صعوبة الذات) ١١ .إيذاء الذات) ٧ .ر بالفشلالشعو) ٣

 .فقدان الشهية) ١٢ .االنسحاب االجتماعي) ٨ .عدم الرضا) ٤

وتتكــون كــل مجموعــة مــن سلــسلة متدرجــة مــن أربــع عبــارات لتقيــيم مــدى شــدة      

األعراض االكتئابية وعلـى المفحـوص أن يـضع عالمـة علـى العبـارة التـي تنطبـق علـى حالـه             

د تمـت إعـادة تقنـين المقيـاس بعـد تعريبـه علـى البيئـة المـصرية مـن                  وقـ . في كـل مجموعـة    

خالل استخدام الباحث لطريقة التجزئة النصفية، وذلك إليجـاد معامـل الثبـات الـذي وصـل                 

ــار وإعــادة االختبــار بفاصــل زمنــي قــدره شــهر      )٥٠= ن (، ٠٫٨٧إلــى  ، وكــذلك طريقــة االختب

أمــا بالنــسبة لــصدق ). ٣٣= ن (، ٠٫٧٧إلــى ونــصف بــين االختبــارين، وقــد وصــل معامــل الثبــات  

المقيــاس علــى البيئــة المــصرية، فقــد اســتخدم الباحــث طريقــة الــصدق التالزمــي مــن خــالل  

والـذي  (مـن مقـاييس الشخـصية       ) د(دراسة النتـائج علـى مقيـاس االكتئـاب وبـين المقيـاس              

علــى نفــس مجموعــة األشــخاص، فقــد وصــل معامــل الــصدق إلــى ) يقــيس درجــة االكتئــاب

، أما بالنسبة للصدق التكويني، فقد تم ذلك من خـالل إيجـاد معامـل               )٤٣= ن  (، حيث   )٠٫٦٠(

غريـب عبـدالفتاح غريـب،      ((A)االرتباط بين النتائج على مقياس االكتئاب ومقيـاس القلـق           

= ن (، حيــث )٠٫٢٦(وقــد وصــل معامــل االرتبــاط بــين النتــائج علــى المقياســين إلــى     ). م١٩٨٦
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وقـــد أظهـــرت نتيجـــة المعـــامالت اإلحـــصائية صـــالحية      ). ٦٠= ن (ث ، حيـــ)٠٫٦٣(، إلـــى )٥٨

المقيــاس لالســتخدام فــي البيئــة المــصرية وعلــى أفــراد يمــاثلون أفــراد عينــة البحــث الحــالي   

موضع االهتمام، علمـا بـأن الدرجـة الكليـة المرتفعـة للفـرد علـى المقيـاس تـشير إلـى زيـادة                

 .شعوره باالكتئاب والعكس صحيح

لباحـث فـي الدراسـة الحاليـة بـالتحقق مـن صـالحية األداة للتطبيـق علـى                   هذا وقد قـام ا    

أفــراد عينــة الدراســة بالبيئــة الــسعودية، وذلــك مــن خــالل إعــادة حــساب ثبــات المقيــاس      

، حيــث تــم إجــراء تطبيــق المقيــاس  Test & Re-testبطريقــة اإلجــراء وإعــادة اإلجــراء  

يـة مـن موظفـات جامعـة اإلمـام محمـد        مرتين على عينة مماثلة ألفـراد عينـة الدراسـة الحال          

موظفــة إداريــة، وبفاصــل زمنــي قــدره ثــالث    ) ٦٠(بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض، وقوامهــا   

وهــو ) ٠٫٦٤(، ثــم تــم إيجــاد معامــل االرتبــاط بــين التطبيقــين، والــذي بلــغ      ) يومــا٢١(أســابيع 

علـى قيـاس هـذا    معامل ارتباط إيجـابي ودال إحـصائيا، ممـا يـشير إلـى ثبـات األداة، وقـدرتها                  

المتغيـــر بالبيئـــة الـــسعودية، وصـــالحيتها لإلجـــراء علـــى أفـــراد عينـــة الدراســـة الحاليـــة مـــن  

 .الموظفات اإلداريات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 )م١٩٨٧(منصور والببالوي / مقياس الرضا الزواجي، إعداد) ٣

النـسخة األجنبيـة لـألداة، والتـي     بإعـداد  ) م١٩٨١ (.Snyder, Dقامت دوجالس سنايدر 

قــام كــل مــن منــصور والبــبالوي بتعريبهــا وتقنينهــا بالبيئــة العربيــة، حيــث هــدف المقيــاس    

لقيــاس درجــة الرضــا الزواجــي بــين الــزوجين، علمــا بــأن المقيــاس قــد تــم نــشره فــي البيئــة      

) م١٩٨١( بواليـــة لـــوس أنجلـــوس عـــام (WPS)األجنبيـــة فـــي مركـــز االختبـــارات النفـــسية 

Marital Satisfaction Inventory (MSI) بعـدا فرعيـا لـألداة    ) ١١(، ويتكون المقياس من

التآلفية، الضيق الكلي بالزواج، التواصل الوجداني، االتصال الموجه لحل المـشكالت،           : وهي

ــة، عــدم الرضــا الجنــسي، توجهــات األدوار،        المــشاركة فــي قــضاء الوقــت، الخالفــات المالي
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ضـــطراب الزواجـــي، عـــدم الرضـــا عـــن العالقـــة بـــين الوالـــدين واألطفـــال،   التـــاريخ العـــائلي لال

وقد تضمن كل بعد من أبعاد المقيـاس عـددا         . الصراعات المتعلقة بأساليب تنشئة الطفل    

مــن البنــود التــي تنتمــي إليــه، وللمفحــوص أن يجيــب علــى هــذه البنــود أو العبــارات المتــضمنة   

فقــا لخبرتــه الذاتيــة وتقــديره الشخــصي للعالقــة   ، وذلــك و"خطــأ"وإمــا بـــ" صــح"بــاألداة إمــا بـــ 

عبـارة فـي صـورته      ) ٢٨٠(وقد تكونت عبارات المقياس في النـسخة العربيـة مـن            . الزواجية

ــه للتطبيــق فــي البيئــة         ــاحثين معــدي األداة لــصدقه وثباتــه ومالءمت النهائيــة بعــد حــساب الب

ن الجنــسين قوامهــا  العربيــة، ومــن أجــل ذلــك تــم تطبيــق األداة علــى عينــة مــن األزواج مــ     

 عامــا وثالثــة شـهور، وانحــراف معيــاري  ٣٤ذكـرا وأنثــى، بمتوسـط عمــر زمنــي قـدره    ) ٢٥٨(

 :، وقد تم التحقق من صدق األداة بثالث طرق وهي)٦٫٢١(

 باستخدام االرتبـاط الثنـائي األصـيل، وفيـه يـتم حـساب ارتبـاط درجـة كـل بنـد                      :األولى

ي ينتمـي إليـه، ويتـضح مـن الجـدول بالـدليل المنـشور              لألداة بالدرجة الكلية للبعد الفرعي الذ     

 .أن جميع المعامالت اإلحصائية إيجابية ودالة إحصائيا

 حساب معامالت االرتباط البينية بين األبعاد الفرعية المكونة للمقياس، والتي :الثانية

أســفرت عــن معــامالت ارتبــاط إيجابيــة وعلــى درجــة مرتفعــة مــن الداللــة اإلحــصائية، ممــا      

 .ير إلى االرتباط والتماسك بين وحدات المقياس مع بعضها في بناء الترابطيش

 وقد تم فيها حساب الصدق التميـزي لـألداة، بحيـث تـم تطبيـق المقيـاس علـى                    :الثالثة

فـي  " ت"عينتين مختلفتين من إناث متزوجات وأخرى مطلقات، وقد تـم اسـتخدام اختبـار               

المحـسوبة وجـود فـروق ذات       " ت"ت النتـائج لقيمـة      المقارنة بين أفراد العينيتين، وقد أشار     

 ).٠٫٠١(داللة إحصائية عند مستوى 

ــداخلي وإعــادة           ــات المقيــاس، فــد تــم اســتخدام طريقتــي االتــساق ال ــا بالنــسبة لثب أم

ففــــي طريقــــة االتــــساق الــــداخلي تــــم اســــتخراج معــــامالت االتــــساق الــــداخلي  . االختبــــار
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 جميعها على معامالت ارتبـاط تراوحـت مـا          باستخدام طريقة الفا كرونباخ والتي أسفرت     

أمـــا . وهـــي قـــيم إيجابيـــة وعلـــى درجـــة عاليـــة مـــن الداللـــة اإلحـــصائية) ٠٫٨٩(، و )٠٫٧٤(بـــين 

الطريقة األخرى لحـساب الثبـات فكانـت إعـادة االختبـار بفاصـل زمنـي قـدره شـهر، والـذي                      

ــا بـــين    يـــة ودالـــة ، وهـــي قـــيم إيجاب)٠٫٨٦(و) ٠٫٧٠(أســـفر عـــن معـــامالت ثبـــات تراوحـــت مـ

 .إحصائيا، مما يؤكد أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات

هذا، وقد قام الباحث فـي الدراسـة الحاليـة بـالتحقق مـن صـالحية األداة للتطبيـق علـى                      

أفــراد عينــة الدراســة بالبيئــة الــسعودية، وذلــك مــن خــالل إعــادة حــساب ثبــات المقيــاس      

بيق المقياس مرتين على عينة مماثلة ألفراد       بطريقة اإلجراء وإعادة اإلجراء، حيث تم تط      

المتزوجـات بجامعـة اإلمـام محمـد        ) اإلناث(عينة الدراسة الحالية من الموظفات اإلداريات       

ــة، وبفاصــل زمنــي قــدره ثالثــة    ) ٤٠(بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض، وقوامهــا     موظفــة إداري

 األبعــاد الفرعيــة لــألداة أســابيع، ثــم تــم إيجــاد معــامالت االرتبــاط بــين التطبيقــين لكــل مــن 

وجميعهـــا قـــيم لمعـــامالت ارتبـــاط إيجـــابي ودالـــة  ) ٠٫٧٦(و) ٠٫٦٤(والتـــي تراوحـــت مـــا بـــين 

إحــصائيا، ممــا يــشير إلــى ثبــات األداة وقــدرتها علــى قيــاس هــذا المتغيــر بالبيئــة الــسعودية،    

 .وصالحيته لإلجراء على أفراد عينة الدراسة الحالية

 :االجتماعي في البيئة السعودية/ دي استمارة المستوى االقتصا) ٤

االجتمــاعي فــي البيئــة  /بإعــداد اســتمارة المــستوى االقتــصادي  ) م١٩٩٨(قــام منــسي  

 :السعودية، وقد تكونت االستمارة من

 معلومــات عــن البيانــات الشخــصية للمفحــوص، والتــي تتــضمن اســم المفحــوص    :أوال

 .مني بالسنوات، وترتيب المولدوجنسيته والمرحلة التعليمية ومكان دراسته والعمر الز
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اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
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 المستوى الوظيفي لألسرة والذي يتـضمن وظيفـة الوالـد، ووظيفـة الوالـدة، وحالـة                 :ثانيا

الوالـدين، ووظيفـة األخ أو األخـت األولـى والثانيـة إلـى الخامـسة، وعـدد األخـوات ووظــائفهن          

 .جميعا

ــا  األب، واألم،  المـــستوى التعليمـــي لألســـرة، ويتـــضمن هـــذا البنـــد مـــستوى تعلـــيم  :ثالثـ

 .ومستوى تعليم األخوات حسب ترتيبهن

 الحالة االجتماعيـة والـسكنية، ويتـضمن عـدد األخـوات المقيمـات فـي الـسكن                  :رابعا

 .مع المفحوص وعدد الحجرات بالمنزل، وما إذا كان المنزل مستأجرا أم مملوكا

دد  المــستوى الثقــافي، ويتــضمن هــذا البنــد أســئلة موجهــة للمفحــوص عــن عــ :خامــسا

الــــصحف اليوميــــة، أو المجــــالت الــــشهرية، أو األجهــــزة اإلعالميــــة بــــالمنزل، وأيــــضا عــــدد   

السيارات التـي تملكهـا األسـرة، وتـساؤالت عـن اهتمامـات األسـرة بكيفيـة قـضاء أوقـات                     

 .الفراغ لديهم

أمــا بالنــسبة لمفتــاح التــصحيح، فقــد جعــل معــد األداة الــدرجات التــي تمــنح إجابــات           

ــة و  ــى       المفحــوص تنازلي ــى إل ــة مــن األعل ــصادية والثقافيــة واالجتماعي فقــا للمــستويات االقت

األدنى، وتجمع الـدرجات وتـصبح درجـة كليـة لـألداة والتـي تـشير علـى مـستوى المفحـوص                 

اجتمـاعي  /االجتمـاعي، علمـا بـأن الدرجـة األعلـى تـشير إلـى مـستوى اقتـصادي                 /االقتصادي

 . الخاصة بصدقه وثباتهمرتفع للمفحوصين وقد تضمن دليل المقياس البيانات

 : األساليب اإلحصائية٥-٣
 :تم تحليل بيانات الدراسة إحصائيا باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية

ــين بعــض أدوات الدراســة          ــراون، وذلــك إلعــادة تقن ــاط ســبيرمان وب معامــل ارتب

 .المستخدمة

 .ةمعامل ارتباط بيرسون لفحص نوع العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراس 
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 لفحص وجهة الفروق بين متوسـطات درجـات المجموعـات           T-test" ت"اختبار   

 .الفرعية للدراسة في المتغيرات محور االهتمام

 : نتائج الدراسة-٤

مــا نــوع العالقــة االرتباطيــة بــين     : " لإلجابــة علــى الــسؤال األول الــذي يــنص علــى     :أوال

إلداريات المتزوجات بجامعـة  مواقف الحياة الضاغطة والشعور باالكتئاب لدى عينة من ا     

، تــم إيجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون بــين    "اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض؟   

الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة الدراسـة مـن اإلداريـات المتزوجـات بجامعـة اإلمـام                  

مواقـف  "موظفـة، وذلـك علـى مقيـاس         ) ٢٠٠(محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وقوامها       

، "االكتئــاب"، والــدرجات التــي حــصل عليهــا نفــس األفــراد علــى مقيــاس    "حيــاة الــضاغطةال

 :وذلك كما يتضح من الجدول التالية

معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة من ). ١(جدول 

 ، والدرجات التي"مواقف الحياة الضاغطة"اإلداريات المتزوجات بالجامعة على مقياس 

 "االكتئاب"حصل عليها نفس األفراد على مقياس 
 معامل االرتباط عدد أفراد العينة الكلية

٠٫٧٧ ٢٠٠ 

وجـود عالقـة ارتبـاط إيجـابي ودال إحـصائيا عنـد مـستويي الثقـة              ) ١( يتضح من الجـدول   

، وهـــي تفـــوق )٠٫٧٧(المحـــسوبة ) ر(للداللـــة اإلحـــصائية، حيـــث بلغـــت قيمـــة  ) ٠٫٩٩ ، ٠٫٩٥(

ــاة        القيمــة الح ــاط مواقــف الحي ــة اإلحــصائية، ممــا يؤكــد ارتب ــة لمــستوى الدالل ــة المطلوب دي

الــضاغطة إيجابيــا باالكتئــاب لــدى أفــراد عينــة الدراســة مــن الموظفــات اإلداريــات بجامعــة     

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

طيــة بــين مــا نــوع العالقــة االرتبا":  ولإلجابــة علــى الــسؤال الثــاني الــذي يــنص علــى:ثانيــا

مواقــف الحيــاة الــضاغطة والرضــا الزواجــي لــدى عينــة مــن اإلداريــات المتزوجــات بجامعــة   
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، تــم إيجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون بــين    "اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض؟   

الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة الدراسـة مـن اإلداريـات المتزوجـات بجامعـة اإلمـام                  

موظفــة إداريــة، وذلــك علــى مقيــاس ) ٢٠٠(ية بالريــاض، وقوامهــا محمــد بــن ســعود اإلســالم

الرضـا  "، والدرجات التي حصل عليهـا نفـس األفـراد علـى مقيـاس               "مواقف الحياة الضاغطة  "

 :بأبعاده الفرعية اإلحدى عشر، وذلك كما يتضح من الجدول التالي" الزواجي

اد عينة الدراسة من معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها أفر). ٢(جدول 

، والدرجات التي حصل "مواقف الحياة الضاغطة"اإلداريات المتزوجات بالجامعة على مقياس 

 )٢٠٠= ن (بأبعاده الفرعية اإلحدى عشر " الرضا الزواجي"عليها نفس األفراد على مقياس 
الرضا "معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس  "الرضا الزواجي"أبعاد مقياس 

 "مواقف الحياة الضاغطة"، و"الزواجي

 ٠٫٤١ )ت أ ل(  التآلفية – ١

 ٠٫٤٧ - )ض ك ز( الضيق الكلي بالزواج – ٢

 ٠٫٦٢ - )ت و ج( التواصل الوجداني – ٣

 ٠٫٤٢ - )ت ح م( االتصال الموجه لحل المشكالت – ٤

 ٠٫٤٧ - )م ق و( المشاركة في قضاء الوقت – ٥

 ٠٫٥١- )م أ ل( الخالفات المالية – ٦

 ٠٫٥٢ - )ج ن س( عدم الرضا الجنسي – ٧

 ٠٫٧١ )ت أ د( توجهات األدوار – ٨

 ٠٫٦٨ - )ع أ ل( التاريخ العائلي لالضطراب الزواجي – ٩

 ٠٫٤٣ - )ع و ط( عدم الرضا عن العالقة بين الوالدين واألطفال – ١٠

 ٠٫٥٨ - )ض ت ط( الصراعات المتعلقة باساليب تنشئة األطفال – ١١

) ٠٫٠١(وجــود عالقــة ارتبــاط إيجــابي دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى  ) ٢( مــن الجــدول يتــضح

، والدرجــة الكليــة )ت أ د(، وتوجهــات األدوار )ت أ ل(للداللــة اإلحــصائية بــين بعــدي التآلفيــة   

، وذلــك كمــا يقــاس بالمقــاييس المــستخدمة، حيــث    "مواقــف الحيــاة الــضاغطة "لمقيــاس 

، وهمـا تفوقـان القيمـة الحديـة المطلوبـة لمـستوى       )٠٫٧١(،  )٠٫٤١(المحـسوبة   " ر"بلغت قيمة   
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الداللة اإلحصائية، مما يشير إلى وجود ارتباط إيجابي بين بعـدي التآلفيـة، وتوجهـات األدوار             

ومواقف الحياة الـضاغطة لـدى أفـراد عينـة الدراسـة مـن إداريـات جامعـة اإلمـام محمـد بـن                    

بمقيـــاس " توجهـــات األدوار"، و"تآلفيـــةال"ســـعود اإلســـالمية المتزوجـــات، علمـــا بـــأن بعـــدي 

يقيسان الجانب السلبي لألداة المستخدمة، أي أن الدرجـة المرتفعـة علـى             " الرضا الزواجي "

 .هذين البعدين يشيران إلى عدم الرضا الزواجي، كما أعده وصححه معدا األداة

ى كما تبين من الجدول السابق وجـود عالقـة ارتبـاط سـلبي دالـة إحـصائيا عنـد مـستو           

، "التواصـل الوجـداني  "، و"الضيق الكلي مـن الـزواج  "للداللة اإلحصائية بين كل من بعد   ) ٠٫٠١(

، "الخالفـات الماليـة   "، و "المشاركة في قضاء الوقـت    "، و "االتصال الموجه لحل المشكالت   "و

عـدم الرضـا عـن العالقـة        "، و "التـاريخ العـائلي لالضـطراب الزواجـي       "، و "عدم الرضا الجنسي  "و

الدرجة الكليـة   "، و "الصراعات المتعلقة بأساليب تنشئة األطفال    "، و "لدين واألطفال بين الوا 

، وذلــك كمــا يقــاس بالمقــاييس المــستخدمـــة، حيــث  "مواقــف الحيــاة الــضاغطة"لمقيــاس 

ـــت قيمــة   ــى التــــوالي  " ر"بلغــ  -(،  )٠٫٤٧ -(،  )٠٫٤٢ -(،   )٠٫٦٢ -(، )٠٫٤٧ -: (المحــسوبـــة عل

، وجميعهــا تفــوق القــيم الحديــة المطلوبــة   )٠٫٥٨ -(، )٠٫٤٣ -(، )٠٫٦٨ -(،  )٠٫٥٢ -(،  )٠٫٥١

لمستوى الداللـة اإلحـصائية، ممـا يـشير إلـى وجـود ارتبـاط سـلبي بـين األبعـاد سـالفة الـذكر                         

ــة مــن          ــة الدراســة الحالي ــدى أفــراد عين ــضاغطة، وذلــك ل ــاة ال للرضــا الزواجــي ومواقــف الحي

 .م ممد بن سعود اإلسالميةاإلداريات المتزوجات بجامعة اإلما

هل هناك فروق بين المجموعات ":  ولإلجابة على السؤال الثالث الذي ينص على      :ثالثا

الفرعية المكونة لعينة الدراسة في مواقف الحياة الضاغطة وفقا لمتغير سنوات الخبرة            

للتحقق من وجهة الفـروق بـين متوسـطات درجـات       " ت"، تم استخدام اختبار     "الزواجية؟

، والجـدول التـالي يوضـح نتـائج         "مواقف الحياة الضاغطة  "مجموعات الفرعية على مقياس     ال

 ذلك؟



 

 
٣٥٢

اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

تركي محمد العطيان. د

داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي اإلداريات ذوات سنوات ). ٣(جدول 

، واإلداريات ذوات سنوات الخبرة الزواجية )أقل من عشر سنوات(الخبرة الزواجية 

، "مواقف الحياة الضاغطة"عليها على مقياس ، التي حصلن )أكثر من عشر سنوات(

 "ت"وذلك باستخدام اختبار 

 مجموعتا المقارنة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

مجموعة اإلداريات ذوات الخبرة ) ١

 .الزواجية أقل من عشر سنوات
١٥٫٢ ٦١٫٧ ١٠٠ 

مجموعة اإلداريات ذوات الخبرة ) ٢

 .الزواجية أكثر من عشر سنوات
١٧٫٦ ٧٨٫٣ ١٠٠ 

٧٫١ 
 ٠٫٠١دالة عند مستوى 

 لة اإلحصائيةمن الدال

وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات مجمـوعتي             )٣(يتضح من الجـدول     

اإلداريات ذوات الخبرة الزواجية أقل من عشر سنوات واإلداريات ذوات الخبـرة الزواجيـة              

ــصالح  "مواقــف الحيــاة الــضاغطة "، وذلــك علــى مقيــاس  أكثــر مــن عــشر ســنوات   ، وذلــك ل

المجموعة ذات المتوسـط األعلـى، وهـي مجموعـة اإلداريـات ذوات الخبـرة الزواجيـة أكثـر               

، وهــي تتجــاوز القيمــة الحديــة )٧٫١(المحــسوبة " ت"مــن عــشر ســنوات، حيــث بلغــت قيمــة 

 ممــا يــشير إلــى أن الموظفــات للداللــة اإلحــصائية،) ٠٫٠١(المطلوبــة لتــصبح دالــة عنــد مــستوى 

اإلداريــات مــن أفــراد العينــة ذوات الخبــرة الزواجيــة أكثــر مــن عــشر ســنوات أكثــر معانــاة    

ومواجهــة لمواقــف الحيــاة الــضاغطة وشــعورا بالوطــأة والــضغوط النفــسية مــن قرينــاتهن  

 .ممن هن ذوات الخبرة الزواجية أقل من عشر سنوات

هـــل هنـــاك فـــروق بـــين    ": الـــذي يـــنص علـــى   ولإلجابـــة علـــى الـــسؤال الرابـــع    :رابعـــا

المجموعات الفرعية المكونة لعينة الدراسـة فـي مواقـف الحيـاة الـضاغطة وفقـا لمتغيـر                  

" ت"، تم اسـتخدام اختبـار       "؟)منخفض/مرتفع(االجتماعي لألسرة   /المستوى االقتصادي 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥٣

 هـ١٤٣٨ رجبواألربعون الرابع  العدد
 

للتحقــق مــن وجهــة الفــروق بــين متوســطات درجــات المجموعــات الفرعيــة علــى مقيــاس  

 ، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك؟" الحياة الضاغطةمواقف"

داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي اإلداريات ذوات المستوى ) ٤(جدول 

لألسرة ) المنخفض( واإلداريات ذوات المستوى االقتصادي ،لألسرة) المرتفع(االقتصادي

 ".ت"دام اختبار وذلك باستخ" موقف الحياة الضاغطة"التي حصلن عليها على مقياس 

 مجموعتا المقارنة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

مجموعة اإلداريات ذوات المستوى ) ١

االجتماعي المرتفع /االقتصادي

 .لألسرة

١٠٫١ ٥٣٫٦ ١٠٠ 

ت المستوى مجموعة اإلداريات ذوا) ٢

االجتماعي المنخفض /االقتصادي

 .لألسرة

١٣٫٥ ٧١ ١٠٠ 

١٠٫٣ 

دالة عند مستوى 

 من الداللة ٠٫٠١

 اإلحصائية

وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات مجمـوعتي                 )٤(يتضح من الجـدول   

االجتمـــاعي المرتفـــع لألســـرة، واإلداريـــات ذوات    /اإلداريـــات ذوات المـــستوى االقتـــصادي  

مواقــــف الحيــــاة "االجتمــــاعي المــــنخفض لألســــرة علــــى مقيــــاس /المــــستوى االقتــــصادي

ــات ذوات المـــستوى االقتـــصادي   "الـــضاغطة ــة اإلداريـ ــصالح مجموعـ ــاعي /، وذلـــك لـ االجتمـ

، وهـي تتجـاوز القيمـة الحديـة         )١٠٫٣(المحـسوبة   " ت"المنخفض لألسرة، حيث بلغـت قيمـة        

للداللـة اإلحـصائية، ممـا يؤكـد أن اإلداريـات ذوات            ) ٠٫٠١(المطلوبة لتصبح دالـة عنـد مـستوى         

ــاة   /تـــصاديالمـــستوى االق ــاة ومواجهـــة لمواقـــف الحيـ االجتمـــاعي المـــنخفض أكثـــر معانـ

الــضاغطة وشــعورا بالوطــأة والــضغوط النفــسية مــن قرينــاتهن ممــن هــن ذوات المــستوى   

 .االجتماعي المرتفع لألسرة/االقتصادي

 



 

 
٣٥٤

اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

تركي محمد العطيان. د

هــل هنــاك فــروق بــين   ":  ولإلجابــة علــى الــسؤال الخــامس الــذي يــنص علــى    :خامــسا

ة لعينة الدراسة في الشعور باالكتئاب وفقا لمتغير سنوات المجموعات الفرعية المكون

للتحقـق مـن وجهـة الفـروق بـين متوسـطات       " ت"، تم استخدام اختبار     "الخبرة الزواجية؟ 

 ، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك؟"االكتئاب"درجات المجموعات الفرعية على مقياس 

إلداريات ذوات سنوات داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي ا). ٥(جدول 

، واإلداريات ذوات سنوات الخبرة الزواجية )أقل من عشر سنوات(الخبرة الزواجية 

، "مواقف الحياة الضاغطة"، التي حصلن عليها على مقياس )أكثر من عشر سنوات(

 "ت"وذلك باستخدام اختبار 

 مجموعتا المقارنة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ة قيم

 "ت"
 مستوى الداللة

مجموعة اإلداريات ذوات ) ١

الخبرة الزواجية أقل من 

 .عشر سنوات

٢٢٫٣ ١١١٫٦ ١٠٠ 

مجموعة اإلداريات ذوات ) ٢

الخبرة الزواجية أكثر من 

 .عشر سنوات

٢٥ ١٢٨٫٤ ١٠٠ 

٤٫٩٨ 
 ٠٫٠١دالة عند مستوى 

 من الداللة اإلحصائية

ئيا بـين متوسـطات درجـات مجمـوعتي         وجود فـروق دالـة إحـصا       )٥(يتضح من الجدول    

اإلداريات ذوات الخبرة الزواجية أقل من عشر سنوات واإلداريات ذوات الخبـرة الزواجيـة              

، وذلـك لـصالح مجموعـة اإلداريـات         "االكتئـاب "أكثر من عشر سنوات، وذلك على مقياس        

، )٤٫٩٨(المحـسوبة   " ت"ذوات الخبرة الزواجية أكثر من عشر سنوات، حيث بلغت قيمة           

للداللة اإلحـصائية، ممـا     ) ٠٫٠١(وهي تتجاوز القيمة الحدية المطلوبة لتصبح دالة عند مستوى          

يؤكد أن اإلداريات ذوات الخبرة الزواجية أكثر من عشر سنوات أكثر شـعورا باالكتئـاب      

 .من قريناتهن ممن هن ذوات الخبرة الزواجية أقل من عشر سنوات



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥٥

 هـ١٤٣٨ رجبواألربعون الرابع  العدد
 

هــل هنــاك فــروق بــين   ": س الــذي يــنص علــى  ولإلجابــة علــى الــسؤال الــساد  :سادســا

ــا لمتغيـــر    المجموعـــات الفرعيـــة المكونـــة لعينـــة الدراســـة فـــي الـــشعور باالكتئـــاب وفقـ

" ت"، تم اسـتخدام اختبـار       "؟)منخفض/مرتفع(االجتماعي لألسرة   /المستوى االقتصادي 

للتحقــق مــن وجهــة الفــروق بــين متوســطات درجــات المجموعــات الفرعيــة علــى مقيــاس  

 ، والجدول التالي يوض نتائج ذلك؟"باالكتئا"

داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي اإلداريات ذوات المستوى ). ٦(جدول 

لألسرة، ) المنخفض(لألسرة، واإلداريات ذوات المستوى االقتصادي ) المرتفع(االقتصادي

 "ت"، وذلك باستخدام اختبار "االكتئاب"التي حصلن عليها على مقياس 

 المقارنةمجموعتا 
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

مجموعة اإلداريات ذوات المستوى ) ١

 .االجتماعي المرتفع لألسرة/االقتصادي
٢٤٫٥ ١٣٧٫٩ ١٠٠ 

مجموعة اإلداريات ذوات المستوى ) ٢

 .جتماعي المنخفض لألسرةاال/االقتصادي
٣٠٫١ ١٥٥٫٢ ١٠٠ 

٤٫٤٣ 

دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 

من الداللة 

 اإلحصائية

وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات مجمـوعتي                )٦(يتضح مـن الجـدول    

االجتمـــاعي المرتفـــع لألســـرة، واإلداريـــات ذوات    /اإلداريـــات ذوات المـــستوى االقتـــصادي  

ح ، وذلك لصال  "االكتئاب"االجتماعي المنخفض لألسرة على مقياس      /المستوى االقتصادي 

االجتمــاعي المــنخفض لألســرة، حيــث     /مجموعــة اإلداريــات ذوات المــستوى االقتــصادي    

، وهي تتجاوز القيمة الحديـة المطلوبـة لتـصبح دالـة عنـد              )٤٫٤٣(المحسوبة  " ت"بلغت قيمة   

ــستوى  ــستوى    ) ٠٫٠١(مــــــ ــات ذوات المــــــ ــد أن اإلداريــــــ ــا يؤكــــــ ــصائية، ممــــــ ــة اإلحــــــ للداللــــــ

ا باالكتئـاب مـن قرينـاتهن ممـن هـن ذوات      االجتماعي المـنخفض أكثـر شـعور    /االقتصادي

 .االجتماعي المرتفع لألسرة/المستوى االقتصادي



 

 
٣٥٦

اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

تركي محمد العطيان. د

هـــل هنـــاك فـــروق بـــين  ":  ولإلجابـــة علـــى الـــسؤال الـــسابع الـــذي يـــنص علـــى :ســـابعا

المجموعــات الفرعيــة المكونــة لعينــة الدراســة فــي الرضــا الزواجــي وفقــا لمتغــر ســنوات    

للتحقـق مـن وجهـة الفـروق بـين متوسـطات        " ت "، تم استخدام اختبار   "الخبرة الزواجية؟ 

ــة علـــى مقيـــاس    ــات الفرعيـ ــات المجموعـ ــا الزواجـــي "درجـ ــدى عـــشر،  " الرضـ ــاده اإلحـ بأبعـ

 :والجدول التالي يوضح نتائج ذلك

داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي اإلداريات ذوات سنوات ). ٧(جدول 

 ذوات سنوات الخبرة الزواجية ، واإلداريات)أقل من عشر سنوات(الخبرة الزواجية 

، والتي حصلن عليها على األبعاد الفرعية المكونة لمقياس ) أكثر من عشر سنوات(

 "ت"، وذلك باستخدام اختبار "الرضا الزواجي"

أبعاد مقياس 

 "الرضا الزواجي"
 مجموعتا المقارنة

راد
ألف
دد ا
ع

 

بي
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

مة 
قي

"
 "ت

 ةمستوى الدالل

مجموعة إداريات ذوات 

خبرة زواجية أقل من 
 عشر سنوات

٧٫١٢ ٤٢٫٦ ١٠٠ 

 )ت أ ل(التآلفية ) ١
مجموعة إداريات ذوات 

خبرة زواجية أكثر من 

 .عشر سنوات
٩٫٥ ٥٨٫٨ ١٠٠ 

١٣٫٥ 

دالة عند مستوى 

 للداللة ٠٫٠١

 اإلحصائية

مجموعة إداريات ذوات 

اجية أقل من خبرة زو
 .عشر سنوات

٢١٫٩ ٩٩٫٢ ١٠٠ 
الضيق الكلي ) ٢

مجموعة إداريات ذوات  )ض ك ز(بالزواج 

خبرة زواجية أكثر من 

 .عشر سنوات
١٧ ٨١٫٦ ١٠٠ 

٦٫٣ 

دالة عند مستوى 

 للداللة ٠٫٠١

 اإلحصائية

التواصل ) ٣

 )ت و ج(الوجداني 

مجموعة إداريات ذوات 

خبرة زواجية أقل من 
 عشر سنوات

١٤٫٥ ٧٣٫٤ ١٠٠ 
٦٫٩

٦ 

ى دالة عند مستو

 للداللة ٠٫٠١



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥٧

 هـ١٤٣٨ رجبواألربعون الرابع  العدد
 

أبعاد مقياس 

 "الرضا الزواجي"
 مجموعتا المقارنة

راد
ألف
دد ا
ع

 

بي
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

مة 
قي

"
 "ت

 ةمستوى الدالل

مجموعة إداريات ذوات 

خبرة زواجية أكثر من 

 .عشر سنوات

١٢٫٧ ٥٩٫٩ ١٠٠ 

 اإلحصائية

مجموعة إداريات ذوات 
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وجود فروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات مجمـوعتي        )٧( ول يتضح من الجد 

اإلداريات ذوات الخبرة الزواجية أقل من عشر سنوات واإلداريات ذوات الخبـرة الزواجيـة              



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥٩

 هـ١٤٣٨ رجبواألربعون الرابع  العدد
 

، "الرضـا عـن الحيـاة     "أكثر من عشر سنوات، وذلك على األبعاد الفرعية المكونـة لمقيـاس             

لزواجيــة أقــل مــن عــشر ســنوات، حيــث   وذلــك لــصالح مجموعــة اإلداريــات ذوات الخبــرة ا 

 :المحسوبة على األبعاد الفرعية على التوالي" ت"بلغت قيمة 

ــة ) ١ ــالزواج  )١٣٫٥(التآلفيـ ــداني  )٦٫٣(، الـــضيق الكلـــي بـ ــصال )٦٫٩٦(، التواصـــل الوجـ ، االتـ

، )١٠٫٤(، الخالفـات الماليـة      )١١٫٢(، المـشاركة فـي قـضاء الوقـت          )٤(الموجه لحل المشكالت    

ــاريخ العــائلي لالضــطراب الزواجــي   )٥٫١٢(، توجهــات األدوار )٨٫٨( الجنــسي عــدم الرضــا  ، الت

، الـصراعات المتعلقـة بأسـاليب    )٩٫٩(، عدم الرضا عن العالقة بين الوالـدين واألطفـال       )٣٫٧(

، وجمعيها قيم إيجابية دالة إحصائيا، علمـا بـأن الدرجـة المرتفعـة علـى      )٥(تنشئة األطفال  

توجهـات  (، والثـامن    )التآلفيـة (ى الرضا الزواجي، مـا عـدا البعـدين األول           جميع األبعاد تشير إل   

، فالدرجة المرتفعة على هذين البعدين تشيران إلـى الجانـب الـسلبي أو عـدم الرضـا                 )األدوار

الزواجي، وتشر النتائج إلى أن الموظفات اإلداريات من أفراد العينـة ذوات الخبـرة الزواجيـة        

عورا بالرضــا والتوافــق الزواجــي أكثــر مــن قرينــاتهن ممــن أقــل مــن عــشر ســنوات أكثــر شــ

 .لديهن خبرة زواجية أكثر من عشر سنوات

هـــل هنـــاك فـــروق بـــين    ":  ولإلجابـــة علـــى الـــسؤال الثـــامن الـــذي يـــنص علـــى      :ثامنـــا

المجموعات الفرعيـة المكونـة لعينـة الدراسـة فـي الرضـا الزواجـي وفقـا لمتغـر المـستوى             

للتحقـق  " ت"، تـم اسـتخدام اختبـار        "؟)مـنخفض /مرتفـع (االجتماعي لألسـرة    /االقتصادي

الرضــا "مــن وجهــة الفــروق بــين متوســطات درجــات المجموعــات الفرعيــة علــى مقيــاس       

 :بأبعاده اإلحدى عشر، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك" الزواجي
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اقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب والرضا الزواجي لدى مو
 اإلداريات المتزوجات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

تركي محمد العطيان. د

داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي اإلداريات ذوات المستوى ). ٨(جدول 

االجتماعي /االجتماعي المرتفع، واإلداريات ذوات المستوى االقتصادي/االقتصادي

، "الرضا الزواجي"المنخفض، والتي حصلن عليها على األبعاد الفرعية المكونة لمقياس 

 "ت"وذلك باستخدام اختبار 
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وجود فـروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات مجمـوعتي            ) ٨(يتضح من الجدول    

االجتمــــاعي المرتفــــع لألســــرة وذوات المــــستوى /اإلداريــــات ذوات المــــستوى االقتــــصادي

الرضــا عــن "فرعيــة المكونــة لمقيــاس االقتــصادي المــنخفض لألســرة، وذلــك علــى األبعــاد ال

ــاة ، وذلــك لــصالح مجموعــة اإلداريــات ذوات المــستوى االقتــصادي المرتفــع لألســرة،       "الحي

 :المحسوبة على األبعاد الفرعية على التوالي" ت"حيث بلغت قيمة 
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ــالزواج  )٥٫٢٣(التآلفيـــة ) ١ ــداني )٢٫٨٢(، الـــضيق الكلـــي بـ ، االتـــصال )٢٫٣(، التواصـــل الوجـ

، الخالفـــات الماليـــة )٧(، المـــشاركة فـــي قـــضاء الوقـــت  )٣٫٥٥(ل المـــشكالت الموجـــه لحـــ

، التاريخ العائلي لالضطراب الزواجـي  )٥(، توجهات األدوار  )٤٫١(، عدم الرضا الجنسي     )٧٫٩٤(

، الصراعات المتعلقـة بأسـاليب      )١٣٫٩(، عدم الرضا عن العالقة بين الوالدين واألطفال         )٣٫٨(

جمعيها قيم إيجابيـة دالـة إحـصائيا، علمـا بـأن الدرجـة المرتفعـة                ، و )٧٫٩٦(تنشئة األطفال   

، والثــامن )التآلفيــة(علــى جميــع األبعــاد تــشير إلــى الرضــا الزواجــي، مــا عــدا البعــدين األول          

، فالدرجة المرتفعة علـى هـذين البعـدين تـشيران إلـى الجانـب الـسلبي أو                  )توجهات األدوار (

 أن الموظفــات اإلداريــات مــن أفــراد العينــة ذوات   عــدم الرضــا الزواجــي، وتــشير النتــائج إلــى  

المستوى االقتصادي المرتفع لألسرة أكثر شعورا بالرضا والتوافق الزواجـي مـن قرينـاتهن              

 .ممن هن ذوات المستوى االقتصادي المنخفض

 : خالصة النتائج ومناقشتها-٥
 :بعد تحليل بيانات الدراسة إحصائيا، أشارت النتائج إلى اآلتي

وجود عالقة ارتباط إيجابي ودال إحصائيا بين مواقف الحياة الـضاغطة والـشعور      :أوال

باالكتئاب لـدى أفـراد عينـة الدراسـة مـن الموظفـات اإلداريـات المتزوجـات مـن أفـراد عينـة                       

 :الدراسة الحالية، ولعل هذه النتيجة تتفق مع ما تبين لدى كل من

(Ercegovac,& Penezic, ٢٠١١; Vento, & Cobb, ٢٠١١; Sweatman, ١٩٩٩; 

Chen, ١٩٩٥; Gilbert, & Gilbert, & Irons, ٢٠٠٣; Mehaizie, ١٩٩٥; Khanna, ١٩٩٢) 

 وجـود عالقـة ارتبـاط سـلبي ودال إحـصائيا بـين مواقـف الحيـاة الـضاغطة والرضــا          :ثانيـا 

الزواجــي لــدى أفــراد عينــة الدراســة مــن الموظفــات اإلداريــات المتزوجــات مــن أفــراد عينــة     

 : الحالية، ولعل هذه النتيجة تتفق مع ما تبين لدى كل منالدراسة

(Ki, & Joanne,  ٢٠١٤; Otten, ٢٠١٣; Chi, et al., ٢٠١١; Liu, ٢٠٠٩; Scheidler, ٢٠٠٨) 
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 : توصيات تربوية١-٥
استــشارية /توعويــة/االهتمــام بمجــال اإلرشــاد األســري وتفعيــل مراكــز تدريبيــة    ) ١

 .ي داخل األسر في البيئة السعوديةللمساهمة في تحقيق الرضا الزواج

فــتح بــرامج لتأهيــل األخــصائيين االجتمــاعيين والنفــسيين للخدمــة بمجــال اإلرشــاد  ) ٢

األسري واإلرشاد الزواجي، حيث إن ارتفاع نسبة الطالق في المجتمع اإلسالمي تشير إلى             

 .أهمية وضرورة ذلك بالفعل

يهــات اإليجابيــة وفــق مبــادئ ديننــا  الحــرص علــى التوعيــة المدرســية لألبنــاء والتوج ) ٣

ــة           ــة فــي البيئ ــة الحديث ــرات الدخيل اإلســالمي الحنيــف وذلــك فــي مواجهــة عــدد مــن المتغي

 .العربية ومنها تحديات مواجهة مخاطر االنترنت

 : البحوث العلمية المقترحة٢-٥
 .فاعلية برنامج إرشاد ديني لتحقيق الرضا الزواجي لدى المتزوجين من الجنسين) ١

فاعلية برنامج سلوكي معرفـي لخفـض الـشعور بالـضغوط النفـسية لـدى العـاملين              ) ٢

 .اإلداريين بالقطاعات المختلفة

فاعليــة اإلرشــاد الــسلوكي المعرفــي العقالنــي لخفــض االكتئــاب لــدى األفــراد مــن       ) ٣

 .الجنسين
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Abstract: 

The current study aims to examine the kind of correlation between stressful 
life situations and each of depression and marital satisfaction among married 
female administrators at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University. The 
study also conducts comparisons among the study sample participants in relation 
to all the study variables, which are: stressful life situations, depression, and 
marital satisfaction, in light of both variables of the number of years of marital 
experience and the socio-economic status level (high/low). It is worth 
mentioning that those who have been previously married and those who have no 
children are excluded from the final study sample. The research problem is 
formulated in the following questions: 1. What kind of correlation exists between 
stressful life situations and depression among female married administrators at 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University in Riyadh? 2. What kind of 
correlation exists between stressful life situations and marital satisfaction among 
female married administrators at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 
University in Riyadh? 3. Are there differences among the study sample 
subgroups in stressful life situations regarding the variable concerning the 
number of years of marital experience? 4. Are there differences among the study 
sample subgroups in stressful life situations according to the socio-economic 
status level? 5. Are there differences among the study sample subgroups in 
depression according to the variable concerning the number of years of marital 
experience? 6. Are there differences among the study sample subgroups in 
depression according to the variable of socio-economic status level (high/low)? 
7. Are there differences among the study sample subgroups in marital 
satisfaction according to the variable concerning the number of years of marital 
experience? Are there differences among the study sample subgroups in marital 
satisfaction according to socio-economic status level (high/low)? A comparative 
descriptive approach is used in this study. After analyzing the data statistically, 
the study indicates a number of results. First, it shows a positive correlation and 
statistically significant relationship between stressful life situations and 
depression among female married administrators of the present study sample. 
Second, it shows a negative correlation and a statistically significant relationship 
between stressful life situations and marital satisfaction among female married 
administrators of the present study sample at Al-Imam Muhammad Ibn Saud 
Islamic University. 
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